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„A békesség Istene pedig, Aki kihozta a halálból a juhoknak nagy Pásztorát, 
örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,                                       

Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az O akaratát, 
azt munkálva ti bennetek, a mi kedves O elotte a Jézus Krisztus által, A

kinek dicsoség örökkön örökké. Ámen. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen!”  Zsid. 13,20-21.25.
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Előszó
„És éneklik Mózesnek, Isten szol-
gájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondva: Nagyok és 
csodálatosak a Te dolgaid, min-
denható Úr Isten; igazságosak 
és igazak a Te útjaid, oh szen-
tek Királya! Ki ne félne Téged, 
Uram! És ki ne dicsőítené a Te 
nevedet? Mert csak egyedül Vagy 
Szent.” Jel.15,3.4a Ha Isten enge-
di (Jak.4,15.) több szempontból 
is különös napot élhetünk meg, 
amikor ezt a lapot tartjuk ke-
zünkben. Ezt leginkább egyénileg 
láthatja mindenki a saját életé-
ben. Többszörösen köszönetet és 
hálát adhatunk Istennek ezen az 
Ünnepen, hiszen Általa az élet, 
a feltámadás, a lelki megújulás 
ajándékaival lehetséges minden-
napjainkat eltölteni itt a földön. 
Akarjuk-e, vágyjuk-e ezeket a 
lelki ajándékokat Jézus Krisztus 
által? Ha van lehetőségünk Ővele 
és Őáltala élnünk, akkor siessünk, 
rohanjunk Hozzá, hogy megment-
sen, megújítson! Tetsszen Uram 
Neked, hogy megments engem; 
siess Uram segítségemre! Örülnek 
és örvendeznek majd mindazok, 
akik Téged keresnek; azt mond-
ják mindenkor: Magasztaltassék 
fel az Úr, akik szeretik a te sza-
badításodat. Te Vagy segítségem, 
szabadítóm, oh Istenem, ne késs!” 
Zsoltárok 40,17.18b „Áldott az Úr 
Isten, Izráelnek Istene, Aki csuda-
dolgokat cselekszik egyedül! Ál-
dott legyen az Ő dicsőséges neve 
mindörökké, és teljék be dicsősé-
gével az egész föld. Ámen! Ámen!”  
Zsoltárok 72,18-19. 

A szerkesztői csoport nevében 
áldott és örömteli Húsvét ünne-
pet kívánok, e lapszám olvasásá-
hoz pedig áldott lelki töltekezést 
kívánok!
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Köszönjük, ha adományával támogatja a lap folyamatos megjelenését!

„És mondta Isten …: VAGYOK AKI VAGYOK.” II.Móz.3,14a



Kálvin téri JÓHÍRmondó • XVI. évfolyam 2020/4. szám 3

Térdre kényszerít – a javadra!

A Nagytanács, az ókori Izráel 
kormányzó testületének 
tagjai döbbenten állnak: 

Valaki veszi a bátorságot (a hatal-
mat?), és egyszerűen beleavatkozik 
a felségterületük legfontosabb ré-
szébe: a Jeruzsálemi Nagytemplom 
belső rendjébe! Fogja magát és kiűzi 
a kereskedőket! (Lukács 19,45-48) 
Honnan veszi a bátorságot? Ki ha-
talmazta fel erre, - mert ők biztosan 
nem!

Aztán jön a második „arcra esés”: 
Kérdésükre kérdéssel válaszol 
(ahogy egyébként ők szoktak ten-
ni bizonyos esetekben), ráadásul 
úgy teszi, hogy ebből jól kijönni már 
nem tudnak. Vagy az derül ki, hogy 
nem hittek Keresztelő Jánosnak, 
mint az élő Isten követének, vagy a 
nép lincseli meg őket! – Felháborí-
tó, ez a Jézus térdre kényszerített 
minket! – mondogatják.

Pedig – tudjátok – nem az a leg-
tragikusabb rájuk nézve, hogy meg-
szégyenültek az egyszerű emberek 
előtt (ők, a vallási, politikai és szel-
lemi elit!), hanem hogy Jézusnak 
ezt kell mondania számukra: „Nem 
mondom meg…”  Ha az Úr elhallgat, 
ez legnagyobb rossz, ami az ember-
rel megtörténhet!

Egyébként ez nem jellemző Rá. 
Sőt, sokkal inkább azt tapasztalták 
életének szem- és fültanúi, hogy szí-
vesen beszélt és tanított pl. az Isten 
országáról. Egy egészen új beren-
dezkedésű társadalmi együttélésről, 
ahol a Szentlélek gyümölcse („szere-
tet, öröm, békesség…” Galata 5,22) 
és Isten vezetése (Róma 8,14) a leg-
főbb érték, a normák normája, a va-
lóban boldog együttélés alfája és 
ómegája. Jézus földi küldetése az 
elejétől a végéig erről tett bizonysá-
got! A Teremtő Isten egészen más-
fajta kapcsolatrendszert tervezett 
meg az emberiség számára, mint 
amit megél a bűneset óta! Egészen 
más milyet, - erről tanít az egész 
Szentírás! De ha Isten elhallgat, tel-
jesen tanácstalanok leszünk, ponto-
sabban maradnak saját vezérelvein 
és saját tanácsaink. Le kellene tér-

delnünk lélekben és kérni: szólj hoz-
zánk, Urunk! Adj tanácsot: mit cse-
lekedjünk e vészterhes időben?

A Nagytanács tagjai térdre kény-
szerültek: Valaki kidobálta a „biz-
niszt” a templomból, csorbította ön-
hittségüket, ráadásul ezzel felemelte 
a nincsteleneket s a jelentéktelene-
ket. Vajon a mi életünkből mit kell 
kidobálnia, hogy egyáltalán szóba 
álljunk Vele?...

Látszik a jól kiagyalt kérdésből, 
hogy a farizeusok és a vének, a ta-
nácstagok alaposan felkészültek 
erre a vitára, hogy védjék a hatalmu-
kat, a pozíciójukat, azt a kényelmes 
életformát, amit régóta kidolgoz-
tak önmaguk számára. Jézust, ezt a 
„rendbontót”, sarokba akarták szo-
rítani: Ha arra hivatkozik, hogy is-
teni hatalommal rendezte át a temp-
lomot, akkor önteltnek, sőt isten-
káromlónak nyilvánítják, ha pedig 
nem tud elfogadható magyarázatot 
adni a cselekedetére, akkor „köztör-
vényes” szabálysértőként zavarják 
el, s még örülhet, ha nem büntetik 
meg jobban!

Nincs véletlenül jelen ez a gondol-
kozás közöttünk is? – „Nem kell a 
hitet, azt a Jézus követést olyan ko-
molyan venni!” Nem kell megjátsza-
ni a „szent fazekat”! Ti, Krisztus hí-
vők nem vagytok sem jobbak, sem 
erősebbek, mint mi! Sőt: nevetsé-
ges, ahogy egy halott rabbiról be-
széltek a halála után 2000 évvel! Ta-
lán elfelejtettétek: hány gyilkosság 
történt, hány háború tört már ki a ti 
mesteretekre hivatkozva! Ti akarjá-
tok a mi életünket megtisztítani az 
anyagiasságtól, a paráznaságtól, az 
élményeket és élvezeteket kergető 
életviteltől?!

S amikor ezeket a fejünkhöz veri 
a világ, úgy érezhetjük, hogy jobb, 
ha hallgatunk… De valóban? Jézus 
szentsége, hatalma, igazsága válto-
zott egy szikrányit is a keresztyénség 
bűnei miatt? Aligha! Sőt: teljes meg-
győződéssel vallom: Ő tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz! (Zsidók 13,8)

Ha mi szégyellhetjük is magun-
kat, hogy sem a saját életünket, sem 

a templomi, gyülekezeti közössége-
inket nem tisztítjuk meg úgy, ahogy 
arra szükség lenne, Neki nincs mi-
ért szégyenkeznie! Ugyanúgy Urak-
nak Ura és Királyoknak Királya, 
ahogy ez ott is valóság volt a Nagy-
tanáccsal szemben Jeruzsálem-
ben! Nincs szentebb, mint Ő, nincs 
igazabb, mint Ő és nincs hatalma-
sabb nála senki sem! (Máté 28,18-
20) Ezért akkor kényszerít térdre, 
amikor csak akar! - Nem hiszed? 
Nézz körül, Testvérem! Hány prog-
ram hiúsul meg vagy halasztódik el 
most és az előttünk álló hónapok-
ban? Lassan megszámlálhatatlanul 
sok, kicsiben és nagyban egyaránt! 
S milyen gazdasági visszaesést hoz 
ez majd valamennyiünk számára? 
Szakemberek mondják, hogy fel-
mérhetetlen!

Térdre kényszerít az Úr, de hit-
tel vallhatjuk: javunkra teszi! Soha 
nem a veszteségeinkben gyönyör-
ködik: „Életemre mondom - így 
szól az én Uram, az Úr -, hogy 
nem kívánom a bűnös ember 
halálát, hanem azt, hogy a bű-
nös megtérjen útjáról, és éljen. 
Térjetek meg, térjetek meg go-
nosz útjaitokról! Miért halná-
tok meg, Izráel háza?” (Ezékiel 
33,11) 

Templomaink zárva vannak a fer-
tőzésveszély miatt, ez az igehirde-
tés sem hangozhatott el gyülekezet 
előtt. De még szól az Úr! Szól és kér-
dez: Nem a hatalmát elemezgeti és 
nem is fitogtatja. Ha akarja, leáll a 
járvány egy pillanat alatt! De mielőtt 
megtenné, kérdez: Mit vagy hajlan-
dó átrendezni hiábavaló életedből? 
Mit vagy hajlandó kihagyni abból a 
kényelmes, pazarló, a gyöngébbel, 
szegényebbel nem törődő, élvhaj-
hász, elégedetlen és panaszkodó, sőt 
vádaskodó életedből?!

Megdöbbentő statisztikák mutat-
ják, hogy egy-egy olyan időben, ami-
kor hosszabb időre összezáródnak a 
családok valamilyen okból – ünnep, 
szabadság, járvány, vagy netán há-
ború okán-, milyen drasztikusan 
megnő a válások és a családon be-

„Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.“
Olvasandó: Lukács 20,1-8
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Tájékoztató a Húsvét idei megünnepléséről

lüli erőszak száma! – Igen, mert az 
öntörvényűvé, végtelenül önzővé és 
egocentrikussá vált ember nem bír-
ja elviselni, hogy a másik is ugyan-
ilyen, s neki is komoly elvárásai van-
nak! Homo homini lupus – mond-
ták már a rómaiak is (ember ember-
nek farkasa), s ez nem változott az-
óta sem semmit! 

Vannak persze, akik még ezért is 
Istent vádolják. Igen, mert a mo-
dern, rendkívül értelmes és ostoba 
ember gyorsan gyárt bűnbakot, de 
nem tart bűnbánatot. 

Az Úr Jézus viszont nem áll le vi-
tatkozni vele. Csupán szelíden meg-
kérdezi: „Szeretsz-e engem? S ha 
nem, meg tudod-e mondani, hogy 
miért nem? Nézd végig az életem a 
szemtanúk beszámolói alapján (a 4 
evangéliumban): Gondolod, hogy 
ártottam én neked valaha is?”

Az egykori farizeusok nem kap-
tak választ a kérdésükre, de öröm-
mel hirdetem: aki keres, az talál! 
Aki szeretné felfedezni, hogy Jézus 
Krisztus milyen hatalommal csele-
kedett, milyen erkölcsi tisztaság-
gal lépett fel a templomi üzletelés és 
minden világi csalás, hazugság, hűt-
lenség és hamisság ellen, az megta-

lálja a válaszokat a Bibliában! Óriá-
si kegyelem, Isten hosszútűrésének 
és szeretetének egyértelmű bizonyí-
téka, hogy szerte a világon, több ezer 
nyelven olvasható az Ő Igéje, vagyis 
a ma is aktuális üzenete! Támad-
ják, üldözik, kritizálják, de kiállja a 
próbát: Jézus Krisztus csendes, vi-
szont legyőzhetetlen hatalma ott 
van a hátterében. Aki olvasni, tanul-
mányozni kezdi, az úgy járhat, mint 
a Nagytanácsból Nikodémus (Já-
nos 3) vagy Arimátiai József (Márk 
15,43): bizalom költözik az életé-
be! Hittel és bűnbánattal fordul Jé-
zushoz, mint személyes Megváltójá-
hoz! „Az én Atyám mindent át-
adott nekem, és senki sem is-
meri a Fiút, csak az Atya, az 
Atyát sem ismeri senki, csak a 
Fiú, és az, akinek a Fiú akarja 
kijelenteni.” (Máté 11,27)

Ne zárd karanténba magad Isten 
szavával szemben! Az otthon mara-
dás lelki terheit, frusztrációját nagy-
szerűen gyógyítja a Biblia! Ugyan-
így a beszélgetés Jézus Krisztussal! 
Nem kell „tudnod” imádkozni, csak 
akarnod kell: szólítsd meg Őt egy-
szerű, természetes szavaiddal, nyisd 
ki a Szentírást és kérd, hogy szóljon 

hozzád! Megígérte, hogy megteszi: 
„Mert nem olyan főpapunk van, 

aki ne tudna megindulni erőt-
lenségeinken, hanem olyan, 
aki hozzánk hasonlóan kísér-
tést szenvedett mindenben, ki-
véve a bűnt. Járuljunk tehát 
bizalommal a kegyelem tró-
nusához, hogy irgalmat nyer-
jünk, és kegyelmet találjunk, 
amikor segítségre van szük-
ségünk.” (Zsidók 4,15-16)

A mindenható, teremtő Isten a 
kegyelem trónusán ül és vár. Várja 
az utolsó megtérőt, aki megköszöni 
Neki, hogy milyen kimondhatatla-
nul nagy áldozatot hozott érte, ami-
kor önző életének vétkeiért nem őt, 
a bűnöst, hanem az ártatlan Fiút, az 
Úr Jézus Krisztust büntette meg a 
golgotai kereszten! Jézus meghalt a 
mi bűneinkért, de feltámadott, hogy 
Isten elfogadhasson és gyermek-
évé tehessen minket! Ezért zengjük 
Händellel és minden hívő keresz-
tyénnel együtt: Hallelujah = Dicsér-
jétek az Urat! Így legyen, ámen!

Somogyi László
lelkipásztor

M ivel az idei Nagyhé-
ten nem tarthatunk 
istentiszteleteket a 

koronavírus járvány miatt, ezért ko-
runk technikai eszközeit jól és jóra 
használva, ha lehet, hallgassunk 
az interneten ünnepi igehirdetése-
ket! (pl: www.hbrefkalvinter.hu/
igehirdetesek ) 

Húsvét vasárnapján pedig 
(2020.04.12.) 10:10-től nézzük vé-
gig a felvételről közvetített Kálvin 
téri istentiszteletet a HbTv csator-
náján! Egyházunk vezetősége, a Zsi-
nat Elnökségi tanácsa azt is javasol-
ja, hogy hitvallásaink értelmében él-
jünk azzal a rendkívüli lehetőség-
gel, hogy otthon vegyük magunk-
hoz az úrvacsorát! A hívő családfő 
– családjával együtt követve a köz-
vetítést -, amikor odaér az istentisz-
telet liturgiája, vegye kézbe az előre 
odakészített kenyeret és bort, s osz-
sza szét a jelenlévő, konfirmált csa-

ládtagjainak a szent jegyeket. Hisz-
szük, hogy aki a megváltó Krisztus-
ba vetett hittel éli át mindezt, az az 
Úrral való kapcsolatában valóságo-
san megerősödik! Egyúttal mind-
nyájan közelebb kerülünk egymás-
hoz, mint „Krisztus testének tagjai”, 
akármilyen messze is leszünk egy-
mástól fizikailag! - Éljünk e külön-
leges lehetőséggel, amit a Szentlé-
lek Isten tesz valóságossá számunk-
ra! Jézus teste és vére áldozattá lett 
értünk (ezt szimbolizálja a megtört 
kenyér és a kitöltött bor, azaz Jézus 
lett áldozattá a megmentésünkért, s 
nem a szent jegyek lettek „Jézussá”), 
s ehhez fűződik ez a hatalmas ígéret: 
„Aki eszi az én testemet, és issza az 
én véremet, annak örök élete van, 
és én feltámasztom őt az utolsó na-
pon.” (János 6,54)

  Testvéri köszöntéssel: 
Somogyi László lelkipásztor
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Nagypéntek
Üzenet, mit nekünk hozott,
kegyelemből tette,
szívünkbe ültette.
- A sötétből kivezetlek.
Ember! tudd, hogy szeretlek.
Sebeidet meggyógyítom.
Lelkedet megvigasztalom.
A keresztfának fényében,
az Ő áldott vérében –
elvégeztetett.
Üzenete ámenné lett.

Makainé Katonka Erzsébet

Makai Imre: Krisztus
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BIZONYSÁGTÉTELEK

Minden lehetséges annak, aki hisz!

Sok szeretettel köszöntelek 
Benneteket! 

A cikkem tartalmán 
nem sokat kell gondolkodnom: ko-
rona vírus!  Ezt hallod a tv-ből, rá-
dióból. Bezárnak a boltok, az üzletek. 
Mindenki kényszerpihenőre megy. 
Vannak, akiknek megszűnik a mun-
kahelye. Nagyon szomorú, nincs le-
hetőség arra, hogy a világ felébred-
jen, elgondolkozzon, mindenki egy 
kicsit magában elcsendesedjen, hová 
tart az élete. 

Sokakon talán eluralkodik a két-
ségbeesés, a félelem.  Mégis talán itt 
jönnek elő az igazi értékek, az igazán 
fontos dolgok. 

Mi hívő emberek bízunk-e igazán 
Istenben? Úgy gondolom testvérek, 
hogy ezt a kérdést azért küldte Isten, 
hogy így megláttassa velünk, milyen 
halandók és kicsik vagyunk, még egy 
kis vírussal sem bírunk el!

Remélem, sokunk szívében elvégzi 
Isten, hogy megalázkodjunk, felad-
juk önző mivoltunkat, büszkeségün-
ket és térdre tudjunk borulni az előtt 
az Úr lőtt, aki teremtett bennünket, 
Akinek egy pillanat alatt hatalmában 
állna ezt a vírust megszüntetni. De Ő 
még türelmes és várja a lelkeket, akik 
megalázva, felismerve az Ő nagy ha-
talmát, feladják öncélú kedvtelésü-
ket megtérnek gonosz útjaikról, akik 

megalázkodnak az élő Isten előtt. Aki 
– hiszem, ezt a lelkületet látva meg-
kegyelmez nekünk. 

„Mert ma még jövök halk suttogás-
sal, de egykor majd viharzúgással” 
mondja egyik énekünk. 

Urunk! Benned és szárnyad árnyé-
kában nyugszunk csak meg, mert 
tudjuk, legyőztél a földön minden 
sötét erőt és csak Te Jézus vagy ked-
ves az Atya előtt. Áldva légy, hogy le-
győzted a halált és életet adsz annak, 
aki Benned hisz!

                                                          
Közreadta: Hegedűs János

Túrmezei Erzsébet: Nem ejt hibát!

Ha különösnek,
rejtelmesnek látszanak Isten útjai,
ha gondok ösvényébe vesznek
szívem legdrágább vágyai,
ha borúsan búcsúzni készül a nap,
mely csak gyötrelmet ád...
egyben békülhetnek meg végül:
hogy Isten sosem ejt hibát... 

Ha tervei igen magasak,
s irgalma kútja mély nekem...
ha a támaszok mind inognak,
ha nincs erõ, nincs türelem,
s tekintetem sehol célt nem látsz
vaksötét, könnyes éjen át...
egy szikrácska hit vallja mégis,
hogy Isten sosem ejt hibát.

És ha szívem megoldhatatlan
kérdések betege lett,
mert elkezd kételkedni abban,
hogy Isten útja szeretet...
minden elfáradt sóvárgásom
békén kezébe tehetem,
s elsuttoghatom könnyek közt is:
Õ nem ejt hibát sohasem.

Azért csend szívem! 
Engedd múlni a földi múló életet!
Majd a fényben látni, ámulni
kezdesz: Õ mindig jól vezetett!
Ha a legdrágábbat kívánja
a legsötétebb éjen át
menekülj a bizonyosságba,
hogy Isten sosem ejt hibát! 
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Lelki próbáimban…

Erre a bizonyságtételre 
készülve gondolkoztam, 
hogy mit is írjak. Ami én 

vagyok; velem történt; amit gondo-
lok; amit szeretnék, hogy tudjanak 
rólam; vagy épp amit, el merek mon-
dani? Talán ez mind benne lesz eb-
ben a néhány sorban egy kicsit. Az is 
felmerült kérdésként, hogy húsvéti 
lapszámhoz méltóan Húsvét-specifi-
kus legyen, vagy csak úgy, ahogy jön. 
Ez ügyben kértem tanácsot is, amit 
meg is fogadok, de mégis inkább ma-
rad az aktuális ünnepkör.

A Húsvét gyerekkorom óta egy ér-
dekes helyet tölt be az életemben. 
Kicsit a hagyományőrzés dominált 
benne eleinte, aztán később vissza-
emlékezve átértékeltem a dolgot.

Emlékszek, hogy gyerekként korán 
reggel már hallottam a „diákpénz 
szedőket”. (Ők azok szülőfalumban 
a mai napig, akik minden nagy ün-
nepen, amikor a gyülekezet legátust 
fogad, házról házra járták a refor-
mátus, vagy református közeli csa-
ládokat, beköszönnek és összegyűj-
tik a legátusoknak szánt adományt.) 
Majd szinte velük egy időben érke-
zett Nagymamám testvérének férje, 
aki nagy, mély hangján elmondta a 
versét. Idős ember létére nem adta 
alább 8-10 strófánál, és a feltámadás 
üzenete, valamint az Urunk kegyel-
mének hirdetése, az Ő nevének ma-
gasztalása volt a központi témája. A 
zöld erdőt, a nyuszit, meg a tojásokat 
meghagyta másnak. 

A délelőtt folyamán sorra jöttek a 
locsolók, és én is útra keltem, hogy 
tiszteletemet tegyem a rokonok, is-
merősök, osztálytársak hölgy tagjai-
nál.

A külsőségek mellett soha nem 
mulasztottuk el az istentiszteletet. 
Igyekeztünk a templomba, amikor 
megkondult a harang, és a locsolók 
tudták, hogy ilyenkor nem őket vár-
ják a lányok, hanem egy sokkal fon-
tosabb személyt, a Királyok Királyát.

Sokszor bosszankodtam amiatt, 
hogy menni kell locsolkodni, mert 
„illik”, mert „az XY fia/férje is eljött”, 
stb. Alig vártam, hogy a konfirmáci-
óm alkalma eljöjjön, mert azt beszél-
tük meg a szüleimmel, hogy az után 
majd dönthetek én, hogy megyek-e, 

és hogy kihez. A konfirmáció sem 
hozott változást. Sőt az egyetem, a 
hivatalos nagykorúság, és a házasság 
sem.

Aztán rájöttem, hogy végül mégis 
én döntöttem. Egy idő után már én 
akartam menni, főleg amikor a fiaim 
is megszülettek és már elég nagyok 
voltak ahhoz, hogy magammal vi-
gyem őket.

Aztán egyszer csak azt vettük észre, 
hogy nincs igény a locsolásra.

Nincs igény arra, hogy találkoz-
zunk, beszélgessünk kicsit, mert bi-
zony volt olyan, akivel egy év alatt 
ezeken a Húsvétokon beszéltem a 
legtöbbet.

Az ajtók, kapuk csukva vannak, az 
üdülők, kiránduló helyek meg töm-
ve. Megváltozott a világ, és hiányzik 
a kora reggeli mély hang…

A Húsvét. Hm, lehet, hogy ennyi? 
Van locsolás, vagy nincs? Sokszor el-
gondolkodtam ezen is. Éreztem, hogy 
nem, tudtam, hogy nem, de mégsem 
volt a helyén valami. Aztán egyszer, 
már nem is emlékszek, hogy mikor, 
de már fiatal felnőtt koromban, a nő-
vérem Húsvét reggel korán küldött 
egy sms-t: „FELTÁMADOTT!” Akkor 
éreztem meg, hogy mi hiányzott ad-
dig. Ez az egy szó mindent megma-
gyarázott. Az egész életem, az Élet 
értelmét. Akkor hasított belém, hogy 
mi is történt közel kétezer éve, hogy 
milyen szerencsés vagyok, hogy ezt 
már tudhatom, hogy ismerhetem Jé-
zust és az Ő áldozatát, hogy eljött a 
világra, hogy tanított, hogy meghalt 
értünk.

És feltámadott!
Azt hiszem, kicsit alul értékeli a 

világ a Húsvétot. Sokszor én is. De 
az az sms mindig eszembe juttatja a 
lényeget. Azt, hogy a halál nem egy 
végállomás, nem is a vég, hanem csak 
egy küszöb, amit mindenkinek át kell 
előbb utóbb lépni, és nem mindegy, 
hogy mibe, hova lépünk. Szakadék-
ba, vagy a mennybe.

Hadd mondjam el, hogy sokszor 
aggasztott a feltámadás, az üdvözü-
lés, vagy kárhozat kérdése. A Húsvét 
viszont mindenre választ ad. Jézus 
megmutatta, hogy van hatalma a ha-
lál felett, nincs mitől félnünk tovább. 
Sajnos a mostani aktuális helyzet (ér-

tem alatta a koronavírus miatti hely-
zetet) is arra világított rá, hogy sokan 
a földi dolgoktól, az orvosoktól, saját 
maguktól remélik és várják a meg-
oldást. A földi életüket féltik. De mi 
van a lelkekkel? Tegyük rendbe a 
kapcsolatainkat a családban, a mun-
kahelyen, az emberek között, és leg-
főképpen tegyünk rendet a lelkünk-
ben és rendezzük a viszonyunkat a 
mindenség Urával. Ezzel természete-
sen nem azt akarom mondani, hogy 
ne tegyünk meg minden emberileg 
lehetségest akár a vírus terjedésével 
szemben, de soha nem szabad kife-
lejteni Istent.

Hadd bátorítsak mindenkit arra, 
hogy tegye le a kereszt tövébe a gond-
jait, és nézzen a ragyogó, feltámadott 
Megváltóra! 

És örüljön! Örüljön annak, ha van 
bármije. Ha csak kevés, annak is. 
Mindenért hálával tartozunk az Úr-
nak, és tudnunk kell, hogy Ő gondot 
visel rólunk.

Lelki próbáimban. Ezt a címet ad-
tam. Nem tudom, hogy kihallott-e 
az eddigiekből, hogy sokszor vívó-
dok az Úrral, az Ő dolgaival, az Írott 
Szavával. És mégis mindig arra kell 
rájönnöm, hogy Neki van igaza. A 
mélységekben különösen éles lesz 
az összes érzékszervem. A lelki sze-
mem, fülem. Olyankor tudok igazán 
szívből-lélekből könyörögni. 

De hála az Úrnak, már tudok jó lét-
ben, semleges időkben is közel ilyen 
erővel hálát adni. Ami szerintem na-
gyon fontos. Sokszor tekintek alap-
vető dolgokra úgy, mint ha termé-
szetes lenne. Az, hogy élek, hogy van 
családom, különböző tulajdonaim, 
vagy akár csak szabadságom. Majd 
rájövök, hogy egyik sem természetes. 
Egyik sem „jár” csak úgy. Mind-mind 
ajándék. Ezért áldom, és magaszta-
lom az Urat!

Remélem, kedves olvasó, hogy si-
került átadni kicsit abból, amit én 
is kaptam. A hit, a bizalom Istenben 
mind ajándék. Ingyen van, csak el 
kell fogadnunk. Kívánom, hogy ezt 
minél többen meg tudjuk tenni!

Áldott Húsvétot, Áldott Feltáma-
dást!

Szűcs Gábor
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Miért rendelte Jézus?
(az Úrvacsora céljai… amíg eljövend) (1Kor 11,23-26)

Az úrvacsora jelentőségének 
alábecsülése, illetve túlbe-
csülése egyaránt jellemzi 

a keresztyénség kétezer éves tör-
ténelmét. Tegyünk most egy kísér-
letet arra, hogy a bibliai alapokból 
kiindulva, a reformátori látásokat 
és tanításokat összegezve helyesen 
határozzuk meg, hogy miért, illetve 
milyen céllal rendelte Urunk e sákra-
mentum használatát.

Szögezzük le az elején, hogy a sák-
ramentumok, a keresztség és az úr-
vacsora, Isten hívő népének adatott 
jel és pecsét, amely erősíteni hivatott 
a Jézus Krisztusba vetett hitet, - de 
soha nem helyettesítette és nem is 
szülte azt! „A hit hallásból van, a hal-
lás pedig Isten Igéje által” – vallja Pál 
apostol. (Róm 10,17)

A hívők hite viszont töredékes és 
időnként ingatag, megerősítésre 
és megújulásra szorul. Ezért Isten, 
amikor szövetségre lép velünk, sák-
ramentumokat ad, mint pecséteket, 
hogy az Ő szövetséges szándékát és 
változhatatlan hűségét megerősítse 
számunkra. Nem Neki van szüksége 
arra, hogy bizonygassa adott szavá-
nak komolyságát, hanem nekünk van 
szükségünk látható jelekre, akik a ki-
mondott szó súlyát időnként félváll-
ról vesszük. Ha a hitünk, vagyis az 
élő Isten iránti bizalmunk tökéletes 
lenne, föltételezhetjük, hogy a sákra-
mentumokra nem is lenne szükség. 
Úgy tűnik, s a reformátorok is ezt 
vallották, hogy ezek a jelek és pecsé-
tek csak a mi gyengeségünkhöz való 
alkalmazkodást jelentik Isten részé-
ről. Ez a „csak” viszont ne tévesszen 
meg bennünket: a sákramentumok 
valóban céllal adattak, s el is érik 
megerősítő céljukat, ha biblikusan 
élünk velük. 

Valljuk tehát, hogy a sákramentu-
mok nem abszolút szükségesek, de 
mégis Isten által rendelt események, 
illetve jelek és pecsétek. Kálvin sze-
rint is az Isten ígéretei elegendőek, 
ezért a sákramentumoknak nincs 
kiegészítő jelentősége az üdvössé-
günkre nézve. Nem a sákramentu-
mok hiánya, hanem azok megvetése 
teszi az embert bűnössé Isten előtt. 
Nélkülük tökéletesen lehet üdvözülni 

(vö.: jobb oldali lator), de a lebecsü-
lésükért (pl. a bűnbánat nélküli úrva-
csora) felelősség terhel minket az Úr 
színe előtt.

Összefoglalva az eddigieket: A sák-
ramentumok megpecsételik Isten 
szövetséges ígéreteit, erősítik a hívő-
ket a Krisztussal való közösségben, 
szorosabbá teszik a kapcsolatukat 
egymással, elkülönítik őket a világ-
tól, s mutatják az angyal- és az em-
bervilág előtt, hogy az újjászületett 
hívők a megváltó Isten népe, Krisz-
tus teste és a szentek közössége.

Konkrétan az úrvacsora a lelki táp-
láltatás sákramentuma, ami emellett 
meg is jeleníti az evangélium szöve-
gét, láthatóvá teszi a kereszt titkát, 
azaz jelképesen prezentálja Jézus 
megváltó halálát. Vagyis gyakorlati 
módon megtapasztalhatóvá teszi a 
megfeszített Krisztusban való része-
sülést, különösen azzal, hogy a hívők 
nemcsak nézik a kitett jegyeket, ha-
nem veszik is, azaz élnek is azzal. Jel-
zi az életet, az erőt, az örömöt a lélek 
számára, amelyet a Krisztussal való 
egyesülés ad, mert ahogy a kenyér 
és a  bor táplálja és megerősíti az 
ember testi életét, úgy tartja fenn és 
üdíti Krisztus a lélek életét. Mindezt 
– ahogy Kálvin gyakran hangsúlyoz-
za – a Szentlélek által teszi, hiszen 
Jézus a maga megdicsőült testében 
az Atya jobbján ül. (Reformátorunk-
kal együtt kétségesnek tartjuk Meg-
váltónk testi jelenlétének általános 
megtapasztalhatóságát az univer-
zumban. „ubiquitás”)

Az úrvacsora jelzi és hangsúlyossá 
teszi a hívők kötődését, szent, meg-
újított egymáshoz tartozását. Mint 
Krisztus misztikus testének tagjai 
spirituális közösséget alkotnak egy-
mással azáltal, hogy esznek ugyanab-
ból a kenyérből és isznak ugyanabból 
a borból. (Ezért kérdéses a külön-kü-
lön kiskelyhek használata.)

Mik tehát ennek a sákramentum-
nak a konkrétan megfogalmazható 
céljai?
- Megpecsételi az úrvacsorában ré-

szesülő számára az Úr Jézus Krisz-
tus szeretetét, és biztosítja őt arról, 
hogy ő személyesen tárgya ennek a 
mindent felülmúló szeretetnek.

- De nemcsak arról biztosítja az úr-
vacsora a hívő résztvevőjét, hogy a 
megváltás munkájának minden ke-
gyelme és szeretete az övé, hanem 
személyesen biztosítja arról is, 
hogy Isten szövetségének minden 
ígérete és az evangélium minden 
gazdagsága is az övé.

- S nemcsak megerősíti a hívő részt-
vevő számára az evangélium ígé-
reteinek gazdagságát, hanem biz-
tosítja, elpecsételi számára azt is, 
hogy a megváltás áldásait itt és 
most, a jelenben is birtokolhat-
ja. Mert amilyen biztosan táplál 
bennünket a kenyér és üdít a bor, 
olyan biztosan kapja a hívő is – a 
Szentlélek által – Krisztus testének 
és vérének megtartó erejét az örök 
életre. 

- Ugyanakkor az úrvacsora célja a 
hitünk megvallása is. Akármikor 
veszünk részt az úrvacsorában, 
megvalljuk a Jézus Krisztusba, 
mint személyes Megváltónkba ve-
tett hitünket, illetve kifejezésre 
juttatjuk hódolatunkat Királyunk 
előtt, s engedelmességet fogadunk 
isteni parancsai iránt. Az úrvacsora 
tehát nemcsak a Krisztus váltság-
halálából származó üdv-javakban 
való teljes és gazdag részesedés a 
Lélek által, hanem szent elkötele-
ződés is arra nézve, hogy akik ilyen 
örökség részesei, azok Isten szerint 
akarnak élni.

- Az úrvacsorának van egy eszkato-
lógikus célja is: ébreszti, illetve éb-
ren tartja a hitet abban, hogy Jézus 
Krisztus második eljövetele a tör-
ténelem elkövetkező legnagyobb 
eseménye lesz. S a hívő tudja, hogy 
csak annak lesz az öröm és hála 
napja ez a kozmikus esemény, aki 
szent közösségben élt - pl. a sák-
ramentumok által is - a visszatérő 
Úrral, aki eljövend ítélni elevenek 
és holtakat.

- Az úrvacsora participáció, illetve 
anticipáció is, azaz előre átélé-
se annak az örömnek és hálaadó 
imádatnak, amely betölti majd az 
életünket a mennyei valóságban, 
illetve az újjáteremtett világban. 
Úrvacsorától eltávozni csak ujjong-
va szabad, hiszen a megváltott vol-
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tunk előre vetít egy olyan boldog 
létet, ami minden képzeletünket 
felülmúlja majd. Ezért szökdécsel-
ve és hallelújázva kellene a he-
lyünkre menni a szertartás után…
Az úrvacsora célját, illetve üzenetét 

érdekesen árnyalja és gazdagítja az 
evangélikus és a református gyakor-
lat különbsége. Luther egy árnyalat-
tal nagyobb hangsúlyt a személyes 
hit fontosságára helyezett, míg Kál-
vin ugyanezt tette a kegyelemmel. 
Ugyanakkor a kialakult úrvacsorai 
gyakorlatok szépen ellensúlyozzák a 
tanításbeli hangsúlykülönbségeket. 
Az evangélikusok letérdelnek, s nyi-
tott szájjal, tkp. teljesen passzívan, 
őszintén és alázatosan, rászorulóként 
fogadják a szent jegyeket, amelyeket 
a szájukba helyeznek. Ez a mód tö-
kéletes kifejeződése a mindent meg-
előző, rajtunk kívülálló, általunk meg 
nem érdemelt és meg nem szerez-
hető kegyelemnek. A reformátusok 
odaállnak az Úr asztalához és ki kell, 
hogy nyújtsák a kezüket a szent je-
gyekért: Ez a nélkülözhetetlen hit és 
a felvállalt személyes felelősség szim-
bolikus jele. Így e két gyakorlat, mint 
látható Ige, tökéletesen megjeleníti 

és kiábrázolja az írott Igét: „Hiszen 
kegyelemből van üdvösségetek a hit 
által. Isten ajándéka ez, nem csele-
kedetekért, hogy senki se kérkedjék.” 
(Ef 2,8-9)

Végül hadd idézzem Kálvin 
Institutióját, amelyben arra is rávilá-
gít, hogy nem a szent jegyek, hanem 
Ő változott át! Ez a mondat: „Ez az én 
testem” nem a kenyér átalakulásáról 
beszél, hiszen ott az utolsó vacsorán 
semmi ilyesmi nem történt Jézus 
kezében, hanem a saját testének és 
vérének küldetéséről szólt: a tes-
tem kenyérré és a vérem borrá lesz, 
amely „áldozatul esik” annak, aki el-
fogyasztja. Vagyis önmaga áldozattá 
válásáról tanít, s nem a szent jegyek 
szubsztanciájának átváltozásáról! 

Kálvin tehát így ír az úrvacsora cél-
járól:

„A sákramentumnak nem az a 
munkája, hogy Krisztust előbb az élet 
kenyerévé tegye, hanem az, hogy mi-
közben emlékezetünkbe idézi, hogy 
Ő az élet kenyerévé lett, amellyel ál-
landóan táplálkoznunk kell, ennek 
a kenyérnek ízét és zamatát nyújtva 
megéreztesse velünk ama kenyér 
erejét is. A szent vacsora ugyanis ar-

ról biztosít, hogy mindaz, amit Krisz-
tus tett vagy szenvedett, az a mi meg-
elevenítésünkre történt, továbbá ez a 
megelevenítés örökre szól, vég nélkül 
táplál, erősít és megtart egész életün-
kön át. … Szépen fejezi ki ezt Krisztus 
az alábbi szavakkal: „A kenyér, ame-
lyet én adok, az én testem, amelyet a 
világ életéért adok.” (Ján 6,51) Ezzel 
kétségtelenül azt fejezi ki, hogy teste 
kenyér gyanánt fog szolgálni a szív 
lelki életének táplálására, mert üd-
vösségünk megszerzése végett adta 
azt halálra.” (Inst. 4.17.5)

 Az úrvacsora célja tehát, 
hogy újra és újra megerősítsen a 
hitünkben: Jézus teste és vére va-
lóságosan áldozattá lett a mi meg-
mentésünk érdekében! Ezért egész 
életünkön át magasztalással, dicsőí-
téssel és hálaadással tartozunk Neki! 
„Zengj halleluját az Úrnak…!”

(Felhasznált irodalom: Kálvin 
Institutio; Kálvin Az első Korinthu-
si levél magyarázata; Dr. Sebestyén 
Jenő Református dogmatika)

Somogyi László lelkipásztor 

 „…VALÓBAN ÍGY VANNAK-E EZEK...?” AP.CSEL.17,11c

A bibliai böjt
 „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; 

böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.” (Jóel 2,12.)

Arra a kérdésre keressük a 
választ ebben a tanulmány-
ban, hogy milyen mélyebb 

összefüggés van az ima-, illetve a 
lelki életünk erősödése, tisztulása 
és a böjt gyakorlása között. Persze 
valljuk, hogy mással is lehet böjtölni, 
nem csak étkezési szokásaink meg-
változtatásával, és azt is, hogy Hús-
vét után is áldásosan gyakorolható! 

Először olvassunk el néhány bibli-
ai szakaszt, ahol a böjtölésről beszél 
Isten Igéje!

„Azután ugyanezen hónak huszon-
negyedik napján egybegyűltek Izráel 
fiai és böjtöltek, gyászba öltözve és 
port hintve fejükre. …vallást tettek az 
ő bűneikről és atyáik hamisságairól. 
És megálltak helyükön, és olvastak 
az Úrnak, az ő Istenüknek törvénye 

könyvéből a nap negyedrésze alatt, 
negyedrésze alatt pedig vallást tettek 
és leborultak az Úr előtt, az ő Istenük 
előtt. Nosza, áldjátok az Urat, a ti 
Isteneteket öröktől fogva mindörök-
ké; és áldják a te dicsőséges nevedet, 
mely magasabb minden áldásnál és 
dicséretnél! Te vagy egyedül az Úr! 
Te teremtetted az eget, az egeknek 
egeit és minden seregüket, a földet és 
mindent, a mi rajta van, a tengereket 
minden bennük valókkal együtt; és 
te adsz életet mindnyájuknak, és az 
égnek serege előtted borul le.” (Neh. 
9,1.2b.3.5b.6)

„Hát nem ez-e a böjt, a mit én ked-
velek: hogy megnyisd a gonoszság-
nak bilincseit,…” (Ézs. 58,6a)

„És orcámat az Úr Istenhez emel-
tem, hogy keressem őt imádsággal, 

könyörgéssel, böjtöléssel,” (Dán. 
9,3a)

 „Adjatok az Úr nevének dicsősé-
get, hozzatok ajándékot, és jöjjetek 
elé, imádjátok az Urat a szentség 
ékességében.” (I.Krón. 16,29.)

„Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, 
imádjátok az Urat szent ékességben.” 
(Zsoltárok 29,2.)

„És ez mintegy nyolcvannégy esz-
tendős özvegy volt, aki nem távozott 
el a templomból, hanem böjtölések-
kel és imádkozásokkal szolgált éjjel 
és nappal.” (Lukács 2,37.)

„Mikor kiáltok, hallgass meg en-
gem, igazságomnak Istene; szorult-
ságomban tág teret adtál nekem; 
könyörülj rajtam és halld meg az én 
imádságomat!” (Zsoltárok 4,2.)

„Hallgasd meg, Isten, az én imád-
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ságomat, és ne rejtsd el magadat az 
én könyörgésem elől;” (Zsoltárok 
55,2.)

„Eleveníts meg minket és imádjuk 
a te nevedet. Seregek Ura, Istene! 
Állíts helyre minket; világoltasd a 
te orcádat, hogy megszabaduljunk!” 
(Zsoltárok 80,19b-20.)

 „Jusson elődbe az én imádságom; 
a te beszéded szerint szabadíts meg 
engem!” (Zsoltárok 119,170.)

 „Mondta pedig nekik: Mikor imád-
koztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki 
vagy a mennyekben, szenteltessék 
meg a te neved. Jöjjön el a te orszá-
god. Legyen meg a te akaratod, mi-
képpen a mennyben, azonképpen e 
földön is.” (Lukács 11,2.)

„De eljön az óra, és az most van, 
amikor az igazi imádók lélekben, és 
igazságban imádják az Atyát: mert az 
Atya is ilyeneket keres, az ő imádói-
ul.” (János 4,23.)

„Semmi felől ne aggódjatok, ha-
nem imádságotokban és könyörgé-
setekben minden alkalommal hála-
adással tárjátok fel kívánságaitokat 
az Isten előtt.” (Fil. 4,6.)

„…tartassanak könyörgések, imád-
ságok, esedezések, hálaadások min-
den emberekért,” (I.Tim. 2,1.)

„Valljátok meg bűneiteket egy-
másnak és imádkozzatok egymásért, 
hogy meggyógyuljatok: mert igen 
hasznos az igaznak buzgóságos kö-
nyörgése.” (Jak. 5,16.)

„Mert mondom nektek, ha a ti 
igazságotok messze felül nem múlja 
az írástudókét és farizeusokét, ak-
kor semmiképpen sem mentek be a 
mennyek országába.” (Máté 5,20.)

„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne 
az emberek előtt gyakoroljátok, hogy 
lássanak titeket, mert így nem kap-
tok jutalmat mennyei Atyátoktól.” 
(Máté 6,1.)

„Amikor pedig böjtöltök, ne néz-
zetek komoran, mint a képmutatók, 
akik eltorzítják arcukat, hogy lássák 
az emberek böjtölésüket. Bizony, 
mondom néktek: megkapták jutal-
mukat. Amikor pedig te böjtölsz, 
kend meg a fejedet, és mosd meg az 
arcodat, hogy böjtölésedet ne az em-
berek lássák, hanem Atyád, aki rejtve 
van; és Atyád, aki látja, ami titokban 
történik, megfizet neked." (Máté 
6,16-18.)

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincse-
ket a földön, ahol a moly és a rozsda 

megemészti, és ahol a tolvajok ki-
ássák és ellopják, hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben, 
ahol sem a moly, sem a rozsda nem 
emészti meg, és ahol a tolvajok sem 
ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol 
a kincsed van, ott lesz a szíved is.” 
(Máté 6,19-21.)

A böjt meghatározása
Mit is értünk bibliai böjtön? Ezzel 
máris szűkítjük a fogalmat, mert ki-
zárunk néhány, akár böjtnek mond-
ható cselekvést, de ezeket a Biblia 
alapján még sem mondanánk annak.

 Ami nem böjt bibliai értelemben:
• Nem koplalás, azaz a böjt nem csu-

pán azt jelenti, hogy egy ideig nem 
veszünk magunkhoz táplálékot

• Nem is fogyókúra
• Nem is olyan cselekedet, amit csu-

pán fanatikusok gyakorolnak
• Nem is az, amit a világtól elzárt 

szerzetesek csinálnak
Böjt az:
• amikor a tápláléktól való tartózko-

dásnak lelki céljai vannak.
• A böjt ezért mindig is az Istennel 

való kapcsolat természetes alkotó-
eleme volt.
Ez a legutóbbi a bibliai böjt lénye-

ge - persze tamáskodók hozzátehetik, 
hogy „általánosságban is elmondha-
tó, hogy a vallási eredetű böjtnek 
mindig is ez a célja!” Igen, ebben van 
igazság, de ez is mutatja, hogy a böjt 
általánosan elfogadott eszköz, mely 
a lelki világ felé tesz nyitottá. DE! 
Rosszul alkalmazva, vagy nem helyes 
célt megfogalmazva az így létrejövő 
lelki-csatornán kontrollálatlanul is 
érhetnek lelki hatások!

Ezért lényeges a cél megfogalma-
zása: Az egy igaz Istennel való elmé-
lyültebb kapcsolat létrehozása, fenn-
tartása, megerősítése a bibliai böjt 
célja, melynek jutalma nem marad 
el, hanem meglepően gyorsan meg-
tapasztalja a böjtöt gyakorló hívő 
ember.

Krisztus akkor említi a böjtöt a ta-
nítványoknak, miután sikertelenül 
akartak meggyógyítani egy epilepszi-
ás fiatalt. Értetlenül álltak a sikerte-
lenséget látva, hiszen előtte nem sok-
kal örömmel újságolták Jézusnak, 
hogy még az ördögök is engedelmes-
kedtek a szavukra.

Mi volt a különbség a tanítványok 
korábbi gyakorlata és a mostani kö-

zött? Miért engedelmeskedtek akkor 
az ördögök és most miért nem? Pon-
tosan ez érdekelte a tanítványokat is, 
és kérdezik meg a Mestert a kudar-
cuk okáról.

Jézus Krisztus a következőket 
mondja számukra:

„Kishitűségetek miatt. Bi-
zony mondom néktek: ha ak-
kora hitetek volna, mint egy 
mustármag, és azt mondaná-
tok ennek a hegynek: Menj in-
nen oda! - odamenne, és semmi 
sem volna nektek lehetetlen. 
Ez a fajta pedig nem távozik el, 
csak imádságra és böjtölésre.” 
(Máté 17:20-21.)

Fontos kijelentés, amit Jézus tesz: 
„semmi sem volna nektek lehetet-
len” Ehhez nem kell más, mint egy 
mustármagnyi hit! Nem nagy az a 
bizonyos mag, de elég akkora hit, 
hogy Isten azon keresztül hatalmas 
dolgokat hajtson végre. Rendben! 
De nem itt áll meg Jézus tanítása, 
hanem folytatja: „Ez a fajta pedig…” 
Vegyük észre ezt is, folytatódik a ta-
nítás, hogy vannak olyan makacs 
démonok, akiket csak ilyen módon 
lehet eltávolítani.

A böjt mindenkié
Mondhatod erre: Jó! Ez egy fajta 
„jó-keresztyén” kiváltság, hiszen itt 
a tanítványokról van szó, de engem 
miben és mennyire érint?”

Egyrészt Jézus az őt megkérdező 
farizeusoknak, akik arról tudakozód-
tak, hogy a tanítványai miért nem 
böjtölnek, ezt válaszolta: “De jönnek 
majd napok, amikor elvéteti tőlük a 
vőlegény, akkor azokban a napokban 
böjtölni fognak.” (Lk. 5,35.)

Másrészt Jézus böjtölt, és tudjuk, 
hogy a tanítvány nem feljebb való 
az ő mesterénél, és feladatunk, kül-
detésünk, hogy megszentelődjünk és 
krisztusivá váljunk!

Miért a böjt?
Rendben van! Láttuk, hogy a bibli-
ai böjt ígérethez is köthető. Láttuk, 
hogy lelki életünk erősödik a gyakor-
lásától, de van-e ennek valami ma-
gyarázata? Miért segít a böjt a lelki 
élet fejlődésében? Ez nem csupán 
biológia és kémia? Méregtelenítés, és 
eközben az agyunk is több „normális 
táplálékot” kap? Van talán egyéb bib-
liai magyarázat?
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Böjtölő bibliai emberek
Nézzünk néhány példát arra, hogyan 
böjtöltek a bibliai szereplők, és mi-
lyen hatással volt ez az életükre néz-
ve!

Mózes kétszer is 40 napos böjtöt 
tartott, melyek közül az egyik alatt 
kapta meg a Tízparancsolatot. Má-
sodszor a nép bűnéért közbenjárva 
böjtölt. (2Móz. 34,27.28.)

Józsué 30 napig tartó gyász és böjt 
után indult el vezetve Isten népét, 
Istentől jövő bölcsességgel. (5Móz. 
43,8.)

Józsué böjtölt, amikor Ai városánál 
megfutamodott a nép és úgy „meg-
olvadt a szívük”, hogy vízként folyt 
szét, és így kapott kijelentést, hogy 
utálatosság (azaz bűn) van a nép kö-
rében. (Józs. 7,6.)

Eszter 3 napig étel és ital nélkül 
böjtölt és utána ment be a királyhoz, 
ennek eredményeként a zsidók meg-
menekültek Hámán cselszövésétől. 
(Eszt. 4-7 fejezetek)

Anna sírt és böjtölt, így imádkozott 
az ÚR előtt gyermekáldásért. (1.Sá-
muel 1.7b)

Tudjuk, hogy az ÚR meghallgatta 
őt és Sámuel megszületett.

Ezsdrás:
„Ekkor böjtöt hirdettem ott az 

Ahavá-folyó mellett, hogy megaláz-
zuk magunkat Istenünk előtt, és jó 
utat kérjünk tőle magunknak, hozzá-
tartozóinknak és minden jószágunk-
nak.” (Ezsd. 8:21)

Nehémiás mielőtt a király elé állt 
volna böjtölt:

„Amikor meghallottam ezeket, 
napokon át ültem, sírtam és gyá-
szoltam, böjtöltem és imádkoztam a 
menny Istene előtt…” (Neh. 1:4)

Dániel és három társának 10 napos 
részleges böjtje a babiloni fogság ele-
jén, mert nem akartak a király aszta-
láról enni.

Majd később egy újabb részleges 
böjt, mely 21 napig tartott, nem evett 
húst, édességet, nem ivott bort, és 
azalatt az idő alatt teljes figyelmét az 
imádkozásra fordította. A harmadik 
hét végére egy angyal hozott választ 
az imádságára.

Illés próféta 40 napos böjtje, ami-
kor visszatér a törvényadás hegyé-
hez, mint egy újra megerősödve az 
elhívásában, és így kapott kijelentést 
Istentől a jövőre nézve. Felkeni fő-
papnak Jéhút Izráel királyává és Eli-

zeust önmaga helyett, így állítva őket 
Isten szolgálatába, a nép vezetőiként.

„Azután Jéhút, Nimsi fiát kend fel 
Izráel királyává; Elizeust, az ábél-
mehólái Sáfát fiát pedig kend fel 
prófétává a magad helyébe!” (1.Kir. 
19:16)

Ninive népe böjtöt tart és Jónás 
próféta által meghirdetett pusztulást 
elfordítja Isten a bűnbánat miatt.

„Ninive lakosai azonban hittek 
Istennek, böjtöt hirdettek, és zsák-
ruhát öltött a város apraja-nagyja.” 
(Jón. 3:5)

Jósáfát, Júda királya, amikor na-
gyon nehéz helyzetbe kerül, mert 
körülvette az ellenséges hadsereg, és 
istenfélő királyként látta, hogy ha az 
ÚR nem avatkozik be, végük. Egész 
Júda böjtölt, asszonyok, gyerekek. 
(2.Krón. 20,3;4,13) Erre jön Isten 
válasza:

„…és megszólalt: Figyeljetek, egész 
Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, 
Jósáfát király! Ezt mondja nektek 
az ÚR: Ne féljetek, és ne rettegjetek 
ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti 
háborútok ez, hanem Istené. 

Nektek nem is kell majd harcolno-
tok, csak veszteg állnotok és nézne-
tek, hogyan szabadít meg benneteket 
az ÚR. Ne félj, és ne rettegj, Júda 
és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok 
ellenük, mert veletek lesz az ÚR!” 
(2.Krón. 20:15.17)

Három napig szedték össze csak a 
hátra hagyott hadizsákmányt.

Pál böjtölve imádkozott 3 napig, 
aminek a végén egy életre szóló ki-
jelentést kap az ÚRtól, Anániáson 
keresztül.

Péter szintén böjtölve imádko-
zott egy ház tetején, amikor láto-
mást lát és megérkeznek a küldöttek 
Cézáreából Kornéliusz házából. Ez a 
böjt készítette elő az utat ahhoz, hogy 
Isten új kijelentést adjon, és világos 
célt tűzzön ki az apostoloknak. (Ap-
Csel. 10.)

Kornéliusz is imádkozó, alamizs-
nát adó, böjtölő ember volt és azt 
olvassuk, hogy mindezek feljutottak 
Isten elé emlékeztetőül és látomás-
ban kijelentést kap, hogy küldjön 
Joppéba Péterért.

Antiókhiában lévő hívők böjtöltek 
miután a Szentlélek megszólította 
őket és kijelölte Barnabást és Sault 
arra a munkára, amelyre elhívta 
őket. Majd újra böjtöltek, imádkoz-

tak és kézrátétel után elbocsátották 
őket. (ApCsel 13,1-3)

 
A sátánnak nagyon nem tetszik 
a böjt!
Tapasztalatunk szerint, a sátán min-
den eszközzel azon lesz, hogy elterel-
jen a böjtöléstől, mert tudja, hogyha 
hozzá kezdesz és életedben elkezdő-
dik egy testi és lelki tisztulás, akkor 
közelebb kerülsz Istenhez, és egyre 
inkább vesztett helyzetbe kerül nálad 
is. Legyőzetett a sátán, de azon van, 
hogy minél többeket magával ragad-
jon a neki és az angyalainak elkészí-
tett pokolba. (Máté 25,41)

Ezért, ha rászánod magad és ko-
molyan elkezded a böjtöt, számít-
hatsz arra, hogy 
1) először is nem találsz rá alkalmas 

időt! Hol egy születésnap, hol egy 
vendégség, hol egy vállalati buli, 
hol egy betegség vagy valami, ami 
arról győz meg, hogy még nem al-
kalmas az idő elkezdeni!

2) ha neked semmit nem jelent a 
böjt, akkor az Istennek sem fog je-
lenteni! Legyen egy cél, legyen va-
lóban a lelki élet megújítása a böjt! 
A böjt önmagában egy folyamatos, 
sajátságos kommunikáció, kvázi 
imádság Isten szemében. Lesznek 
napok, amikor megnyílik a menny, 
és lesznek, amikor kimerülsz, és 
egyáltalán nem tudsz az imádságra 
hangolódni.
A böjt nem egy túlélési időszak, 
„csak legyek túl rajta”, hanem egy 
aktív Isten-keresés!

3) Sátán fél attól, hogy egy rendkívül 
erőteljes fegyvert fogsz használni, 
és megújul a lelki életed Istennel. 
A böjt fegyelme ugyanis megaláz 
minket és eszünkbe juttatja függő 
viszonyunkat Istentől, sőt, az első 
szeretet tűzét képes visszaadni a 
szívünkbe. Sátán ezzel szembe a 
megszokásokba akar belehajtani, 
a vallásosság formalitásába, illet-
ve életérzésébe. Az illúzióba, hogy 
minden rendben van, és ne akarj 
többet. A böjtölés által viszont Is-
ten megújíthat bennünket lelkileg.  
Az Úr azokat az embereket keresi, 
akik éhezik és szomjúhozzak Őt.
 „Az ünnep utolsó nagy napján fel-

állt Jézus, és így kiáltott: Ha va-
laki szomjazik, jöjjön hozzám, és 
igyék! Aki hisz énbennem, ahogy 
az Írás mondta, annak belsejéből 
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élő víz folyamai ömlenek!" (Ján. 
7:37-38)

 „Boldogok, akik éheznek és szom-
jaznak az igazságra, mert ők megelé-
gíttetnek.” (Máté 5:6)

Amikor többre éhezel, többet is 
fogsz kapni Istenből!

Mikor van szükséged böjtre?
Ha azt látod lelkiéletedben, hogy ki-
fáradtál, megfáradtál!

Amikor harcaid vannak!
Amikor keresed a helyed és veze-

tést vársz Istentől!
Amikor kérdéseid vannak Isten 

felé!
Amikor betegség gyötör! (Figye-

lem! Ebben az esetben orvosi fel-
ügyelettel gyakorlandó!)

Amikor tusakodsz gyermekedért, 
szüleidért, unokáidért!

Amikor életedre nézve vannak kér-
déseid: pl. ki lesz a párod! 

Amikor a házasságodnak megúju-
lásra van szüksége!

Ha depresszióban szenvedsz!
Nehéz indokot találni arra nézve, 

hogy miért ne építsd bele lelki éle-
tedbe a böjtöt!

Néhány praktikus tanács
1) A böjt előtti napot nem érdemes 

eszem-iszommal tölteni. Csak 
megnehezíti a böjt kezdetét.

2) Sok vizet érdemes fogyasztani.
3) Gyakori, hogy fejfájással indul 

a böjt. Ez azt jelenti, hogy az agy 
is elkezdi a méregtelenítést. Egy 
hosszabb, mondjuk 7 vagy 21 na-
pos böjt esetén megtapasztalható, 
hogy utána a szervezet megszokja 
ezt az új helyzetet, ezért 2-3 nap 
után könnyebbé válik a böjt, nem 
is kíván ételt az ember.

4) Ha legalább három napig böjtölsz, 
leáll az emésztőrendszered. Ez kel-
lemetlenségekkel jár. De néhány 
nap után rendeződnek a dolgok, a 
méreg anyagok távoznak és kezde-
tét veszi Istennel egy mélyebb lelki 
megtapasztalások sorozata.

5) Nagyon fontos. Érdemes rövidebb 
böjttel kezdeni. Érdemes az orvos 
véleményét is kikérdezni krónikus 
betegség esetében (pl. cukorbeteg, 
vese vagy egyéb betegségek ese-
tén). Ne legyen a böjt vége tragé-
dia! Tehát felülről elkért bölcses-
séggel kell ezt is végezni.

6) A böjt úgy is értelmezhető, hogy 

kedvteléseinkről való lemondás. 
Például kávéról, édességről, hús-
ételekről, szénhidrátról - részleges 
böjt esetén gyakorolható ez.

7) A böjt személyes dolog - “Atyád lát-
ja titkon” -, de ez nem jelenti, hogy 
nincsen közösségi böjt. Tévedés ne 
essék! Személyes dolog, merthogy 
nem dicsekvés miatt teszem! Nem 
magamutogatás céljából! Nem vá-
rok elismerést, vállon veregetést 
senkitől! Nem szenvedek látványo-
san, mintha egyszerűen éheznék 
vagy koplalnék!
Igenis van közösségi böjt, és kell 

is, hogy a gyülekezetben gyakorlat 
legyen.

Jézus mondja: „A tolvaj csak azért 
jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: 
én azért jöttem, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek." (Ján. 10:10)

Isten elkészítette ajándékait szá-
modra is! Kész-e a szíved, hogy átve-
gye őket?

Gyere, készítsd fel a böjt gyakorlá-
sa által!

Horváth Zsolt baptista lelkész és 
Somogyi László református lelkész

CSAK EGY PERC

Érzések helyett: hit!
Olvasandó: 1Mózes 22,1–24 

M i történik itt?! Hát 
egyáltalán nincsenek 
Ábrahámnak érzései? 

Szó nélkül megragadja a fiát,  egyet-
len gyermekét, megkötözi, és az ol-
tárra teszi? – Mi lett belőle: egy pa-
rancsvégrehajtó, szívtelen gép?!

Ezt is gondolhatnánk, de téved-
nénk. Az apában dúló érzelmi viha-
rokról egyszerűen nem tudósít a Bib-
lia. Nem mintha nem tudná Isten, 
milyen iszonyúan nehezet kért Áb-
rahámtól, de Ő azt is tudja, hogy mi 
lesz a történet vége, - és azt is, hogy 
az első Nagypénteken senki sem fog 
rákiáltani: Azonnal állj meg, és ne 
tégy kárt a Fiadban! Neki – iszonyú 
önmegtartóztatás árán – valóban vé-
gig kellett néznie Jézus kínhalálát. 
Nem mozdult, hogy minket meg-

mentsen. Igazságossága megkövetel-
te, hogy valakinek meg kell halnia a 
bűneink miatt, hiszen „a bűn zsoldja 
a halál.” (Róm 6,23) - Ábrahám még 
nem tudhatta, nem érthette mindezt. 
Ő még nem láthatta át, hogy Utóda 
által hogyan nyer áldást a föld vala-
mennyi nemzete, csak egyet tudott: 
teljes szívvel megbízik abban, aki 
100 éves korában gyermekkel aján-
dékozta meg. Kavargó, viharzó ér-
zésein felülkerekedett a hite: Nem 
tudom hogyan lesz, de „Isten majd 
gondoskodik áldozati bárányról, 
fiam!” – Nem tudom, hogyan lesz a 
továbbtanulásom, a párválasztásom, 
a megélhetésem, nem tudom, ho-
gyan maradhat hozzám, bűnöshöz 
hűséges egy szent Isten, de egyet 
hiszek, sőt tudok: „Aki tulajdon Fiát 
nem kímélte, hanem mindnyájun-
kért odaadta, hogyne ajándékozna 

nekünk Vele együtt mindent?” (Róm 
8,32) Kétségeid szorításában mindig 
nézz Jézusra: a gyötrelmek után ott 
a feltámadás! Engedd, hogy érzéseid, 
reménytelenséged felett úrrá legyen 
a hited!

Somogyi László lelkipásztor
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KÖZELMÚLTUNK ÖRÖMEI

A gyerekek énekes – hangszeres 
szolgálata gyülekezetünkben

„Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek 
Istent szentélyében… Dicsérjétek 
kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és 
hárfával! Dicsérjétek dobbal kör-
táncot járva, dicsérjétek citerával 
és fuvolával! Dicsérjétek csengő cin-
tányérral, dicsérjétek zengő cintá-
nyérral!...” Zsoltárok 150, 1a 3-5.
Február 2-án és március 1-én vasár-
nap este rendhagyó istentiszteleti 
alkalmakra került sor. Az igehirdeté-
sek után a gyülekezetünkbe járó, va-
lamint a Baltazár Dezső Református 
Iskolában tanuló gyerekek énekkel 
és hangszerjátékukkal dicsőítették 
a mi Urunkat. Tudjuk, hogy ez mi-
lyen kedves Istennek, a fenti igevers 
is erre biztat bennünket. Érdekes 
ebben a felsorolásban végig nézni a 
hangszereket, hogy az Izráel népéből 
kiválasztott emberek (az énekesek) 
milyen hangszerekkel dicsőítették 

a föld és menny Urát. Ezek többsé-
gében ma is ismeretesek, még ha 
megszólaltatásuk, felépítésük más 
volt akkor. A cél ma sem változott, 
Isten magasztalása, énekkel és hang-
szerrel, így együtt vallhatjuk a zsol-
tárossal: „Milyen jó hálát adni az 
Urnak, és zengeni neved dicséretét 
ó Felséges, hirdetni reggel szeretete-
det, hűségedet minden éjjel tízhúrú 
hangszeren és lanton, zengő hárfán.” 
Zsolt 92, 1-4

Várakozással és hálaadással te-
kintettünk a gyerekek szolgálata 
elé, tudva azt, hogy a hangszerjáték 
képessége Isten ajándéka, persze ez 
csak szorgalmas gyakorlással kama-
toztatható. Az egészen kicsi gyere-
kektől a nagyobbakig hallhattunk 
különböző hangszeres darabokat. 
Megláthattuk a „kicsiny” kezdetet és 
azt, hogy hová lehet fejlődni az évek 

során. Február 2-án Somogyi László 
a gyülekezetünk lelkipásztora nyi-
tó áhítatával vezette be az alkalmat. 
Ezután került sor a gyerekek szol-
gálatára. Együtt örülhettünk Magi 
Réka furulya játékának, aki szép ka-
rácsonyi énekünket a Mennyből az 
angyalt és egy téli dalocskát játszott 
furulyán. Megmelegedett a szívünk, 
amikor az iker kislányok Baja Anna 
Virág és Baja Réka Dóra furulyajá-
tékát hallgattuk. 1½ éve tanulnak 
csupán, mégis élvezetesen adták elő 
Caroubel: Gavotte és J.van der Hove: 
Canarie c. darabját Harsányi László-
né zongorakíséretével. A két furulya 
darab között Molnár Ádám hege-
dűjátékát hallhattuk, aki Steibelt: 
Uno ballo c. művét bátran mutatta 
be nekünk. Külön értékelendő, hogy 
ezen a szép, de nehezebb hangsze-
ren tanul. Ezt követően Hagymási 

A gyerekek énekes-hangszeres szolgálata 2. b osztály
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Gabica és testvére Tamara énekszó-
val dicsérték az Urat. Az Úr a pász-
torom… Mindenek meghallják…Nem 
először hallottuk őket, tudjuk, hogy 
szeretnek énekelni, de most az Urat 
magasztalták. Ezt követően Gyürky 
Berci zongora játéka által Bartók 
Béla: Tréfa c. művével ismerkedhet-
tünk meg. Nála is láthatjuk, ahogyan 
a hangszerjátékban fokozatosan fej-
lődik. Kíváncsian vártuk Baja Dávid 
trombitálását. Ritkán szólal meg ez a 
hangszer a gyülekezetünkben, pedig 
Isten dicsőítésére igen alkalmas. Dá-
vid 2 református dicséretet játszott: 
Itt van Isten köztünk…Jöjj mondjunk 
hálaszót…A zenei szolgálatok befeje-
ző számaként Gyürky Katica klarinét 

játékát élvezhettük, aki Wéber: Vari-
ációk c. darabját játszotta, Bánszky 
János zongora tanár  kíséretével. Ka-
tica klarinét játékát hallgatva, öröm-
mel tapasztaltuk meg hogy több éves 
zenetanulása során már magasabb 
szintre eljutott. A zenés áhítaton kö-
zös örömöt éltünk át és felszabadult 
lelki élményben volt részünk.

Március 1-én este vendég gyere-
keket is vártunk a Baltazár Dezső 
Református Iskolából. Az áhítatot 
Nemes Vitold exmisszus tartotta, a 
2Móz 15, 17-20 versei alapján. Egy 
bibliai nőalakot, egy prófétanőt, 
Mirjamot hozta elénk, aki dobbal 
és énekszóval dicsérte az Urat, ami-
kor Isten megszabadította Izráelt a 

filiszteusoktól. Az igehirdetésben vé-
gigkövethettük életútjának főbb ese-
ményeit, hogyan használta őt Isten. 
Az ige arra tanított bennünket, hogy 
Isten segítségével tegyük meg, amit 
ránk bíz. A zenei szolgálatokat a 2/b 
osztályos tanulók nyitották meg. 11 
gyerek örömteli, lelkes éneklésének 
lehettünk a tanúi. Mozgással, sokféle 
ritmushangszerrel kísérték az ének 
számaikat: Pillangó, ha lehetnék…, 
Teremts bennem tiszta szívet… Zeng-
jünk dalt az Úrnak… Köszönjük a fel-
készítést Csukásné Bernáth Krisztina 
tanítónőnek. Az osztályban tanuló 
gyermekek közül hallhattuk Marjai-
Tóth Hedvigtől Susato Allemande-
ját furulyán, Pongor Boldizsártól 
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Bach: Részlet a Parasztkantátából c. 
művét, Magi Rékától Gervaise-nek 
egy reneszánsz táncdallamát, ezút-
tal zongora kísérettel. Polgári Gergő 
most kezdte a gitártanulást, így gyer-
mekdalokat adott elő. Kedves meg-
lepetésnek szántuk Cseresznyés Ro-
nald vibrafon játékát, amit kivetítve 
tudtunk bemutatni, hisz a hangszert 
nem lehet elszállítani a zeneiskolá-
ból. Bach: Menüett-jén  keresztül  

ismerkedtünk a hangszer különle-
ges hangzásával. Ezt követően Szűcs 
Mátyás gitárjátékának örülhettünk, 
aki 2 héber dallamot játszott. Matyi 
ügyesen halad a gitárjátékban, ezt 
néhány nehezebb akkorddal meg is 
mutatta. Az ifjúságunk tagjai zárták 
a zenei szolgálatokat. Magi Emese alt 
furulyán Bach: Muzett-jét játszotta, 
zongorán kísért Harsányi Lászlóné. 
Baja Áron pörgős, vidám darabjával 

és élvezetes játékával –Burgmüller: 
Tarantella- jó befejezése volt az est-
nek. Hálánk kifejezéseként szere-
tetvendégséggel kedveskedtünk a 
gyerekek és családtagjaik részére. 
Köszönjük a mi Urunknak, hogy le-
hetővé tette ezeket a kedves, feleme-
lő alkalmakat.

                                                                                                         
Karácsonyi–Kis Lászlóné

 „És lesznek ketten egy testté”
Irodalmi est a gyülekezetünkben

2 020. február 23-án vasárnap 
este 17 órától lehettünk része-
sei annak az irodalmi estnek, 

amelyet gyülekezetünk tagjaiból ko-
vácsolódó irodalmi kör szolgálata 
tett lehetővé. Kifejezetten kapcsoló-
dott az összeállítás az országos há-
zasság hete rendezvényéhez, mivel 
tartalmilag a férfi és nő házasságban 
megélt kapcsolatát dolgozta fel. Az 
est címe is erre utal: „És lesznek ket-
ten egy testté”. 

Az est imádsággal kezdődött, 
majd igei bevezetővel Nemes Vitold 
exmisszus teológus testvérünk szol-
gált. A témához jól illeszkedő 1Móz. 
2,18-24 igerész alapján. Megtudhat-
tuk, hogy amikor az Úristen hozzáil-
lő segítőtársat alkotott az embernek, 
akkor ez a társ nem feltétlen olyan, 
amilyet az ember akart, vagy elkép-
zelt, hanem olyan, aki tökéletesen 
mellé illő, aki kiegészíti őt. A tökéle-
tes pedig nem azt jelenti, hogy hiba 

nélküli, hanem sokkal inkább azt je-
lenti, hogy célba ér, mert felülről jön.

 Imádság után Mezőné Szabad Er-
zsébet gimnáziumi magyar tanár, 
gyülekezetünk irodalmi körének 
vezetője köszöntötte a megjelente-
ket és kifejezte köszönetét immár 
ötödik éve gyülekezetünk közössé-
gében szolgáló irodalmi kör tagjai-
nak a felkészülésért, továbbá a mai 
este sikeréhez hozzájáruló egyéb 
szolgálatokért: plakátkészítés, hang 
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és képösszeállítás, illetve az est be-
fejezéseként megrendezésre kerülő 
szeretetvendégség mind-mind gyü-
lekezetünk tagjainak segítségeként 
valósult meg. 

Az irodalmi est részben zenével 
és kivetített képi megjelenítéssel 
tűzdelve vers- és próza részleteket 
halhattunk az irodalmi kör tagjai-
nak előadásában. Jól összeállított, 
mély lelki tartalommal művek a há-
zasságban megélt emberi érzéseket, 
gondolatokat tükrözték, amelyben 
jól megfért a komoly hangvételű vers 
és prózarészletek között a humoros 

hangvételű naplórészlet Mark Twain-
től is. Felemelő volt hallani végezetül 
az irodalmi estet lezáró imádságot, 
amire az előadók (és remélhetőleg 
a hallgatók) együtt mondtak áment. 
Ezt követően az előadók és a szép 
számú hallgatóság kötetlen beszélge-
tése kezdődhetett az est lezárásaként 
folytatódó gyülekezeti szeretetven-
dégségben.

Köszönet ezért a lélekemelő alka-
lomért az estet szervező Mezőné Sza-
bad Erzsébetnek, a gyülekezetünk 
körének tagjainak és minden szer-
vezésben és szeretetvendégségben 

segítséget nyújtó gyülekezeti tagunk-
nak! Hálásak lehetünk Urunknak, 
hogy ilyen alkalmak is lehetnek gyü-
lekezetünkben, városunkban!

Aki meg szeretné hallgatni az iro-
dalmi esten elhangzottakat (vagy 
azért, mert nem tudott részt venni az 
esten, vagy azért, mert jó újra hall-
gatni azt), megteheti a gyülekezeti 
honlapunkon, a hbrefkalvinter.hu/
media/egyebek menüben található 
hanganyagra klikkelve.

 Magi István

Presbiteri hétvége

Gyülekezetünk presbitériuma 
2020.03.06-08. között mun-
kaértekezlettel egybekötött 

csendes hétvégén vett részt Hajdú-
szoboszlón. A presbitérium korábban 
azt a döntést hozta, hogy évente két-
szer tart ilyen alkalmat, melyek közül 
az egyik helyben kerül megtartásra, 
a másikon pedig elutazunk valaho-
va. A gyakorlat azt mutatja, hogy bár 
kézenfekvőbb és költséghatékonyabb 
a helyben megtartott alkalom, mégis 
nagyobb létszámmal és aktívabban 
vesznek részt a testvérek azokon az 
alkalmakon, amelyekhez kicsit ki kell 
szakadnunk szűkebb környezetünk-
ből, a mindennapi teendők mellől, 
útra kell kelnünk, és így jobban oda 
szánjunk magunkat. Mostani hét-
végénken a Hajdúszoboszlói Major 
Panzió volt a szálláshelyünk, alkal-
maink pedig a közeli Református 
Missziós Házban kerültek megtar-
tásra. Első nap megérkezést, illetve 
a vacsorát követően Nyitó áhítat kö-
vetkezett, majd beszélgetés, melynek 

témája, "Hogyan válhat jó példává a 
presbiter?"  Második napon reggelit 
követően Igei tanítás, majd beszélge-
tés következett, melyek témája "Ho-
gyan működött az a munkaközösség, 
bizottság, ahol vezető, vagy tag va-
gyok?" Őszinte számadásoknak lehe-
tünk tanúi, nyíltan tudtunk beszélni 
az elmúlt időszak tapasztalatairól. 
A bizottsági gondnokok beszámoló 
mellett többen megfogalmazták ta-
pasztalataikat, kivétel nélkül meg-
említve a hiányosságainkat, esetle-
ges mulasztásainkat is. Hiszem, hogy 
csak így lehet tovább építkezni. A 
megbeszélés annyira jól sikeredett, 
hogy az ebéd utánra tervezett fakul-
tatív programot el is halasztottuk és 
tovább folytattuk a számadást. 

Az Úrnak hála előzetes egyeztetés 
nélkül gyülekezetünk ifjúsága is ép-
pen Hajdúszoboszlón töltötték Ifis 
hétvégéjüket, így adott volt a közös 
program lehetősége. Délután egy 
jó hangulatban telt közös beszélge-
tésnek lehettünk részesei, melynek 

témája, "Miben tudjuk segíteni egy-
mást?". Az ifisek előzetesen megfo-
galmazott, a presbiteri szolgálattal 
kapcsolatos kérdéseiket igyekeztünk 
helytállóan megfelelni. Különös volt, 
hogy a két különböző generáció, több 
testvérnél szülő-gyermek viszony, el-
lenére milyen jó hangulatúra sikere-
dett az alkalom úgy, hogy a fiatalok 
részéről nem maradt el a kellő tiszte-
letet, ami a mai világban sajnos már 
egyáltalán nem természetes. Az idő-
beosztás miatt nem s sikerült min-
den kérdést megválaszolni, úgyhogy 
szinte kötelezőnek tekinthető a foly-
tatás. A vacsorát a Hajdúszoboszlói 
Református Egyházközség ajándé-
kaként az ANNA Idősek Otthonában 
fogyasztottuk el, melyet követően 
Esti áhítat és beszélgetés, követke-
zett, témája "Miben lehet jó példa a 
presbiter?" Itt is őszintén tudtunk 
egymással beszélni, építő jellegű al-
kalom volt.

Vasárnap a reggelit követően Is-
tentiszteleten vettünk részt a helyi 
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református templomban, majd az 
Anna otthonban egy kis "morzsasze-
degetés" következett, azaz megfogal-
maztuk, kinek mit adott a hétvége, 
mi az, amiben épült, amit hazavisz. 
Czető Norbert nagytiszteletű úr is 
beszámolt részünkre gyülekezetük 
mindennapjairól, az elvégzett mun-
kájukról, jövőbeni terveikről. 

Az ebédet szintén az Anna otthon-
ban fogyasztottuk el, melyet követő-

en még meglátogattuk Ifiseinket a 
szállásukon, közös csoportkép is ké-
szült, majd útnak indultunk haza.

Hiszem és vallom, hogy Isten 
megáldotta ezt a hétvégét. Érezhető 
volt minden témában az egyezség-
re, az Úr akaratára való törekvés, az 
őszinteség, a másik véleményének 
meghallgatása, figyelembe vétele. 
Jómagam egy nagy "taposómalom-
ból" érkeztem megkésve az alkalom-

ra, elsősorban lelkileg, de testileg is 
elfáradva, és az Úrnak korábban fel 
nem tett kérdésemre választ kapva, 
felfrissülve érkeztem haza. Pedig für-
dőzni nem is maradt időnk. Hálásan 
köszönöm. "

Tiliczki Imre
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Derékhad a 40-50-es generáció bibliaköre

Az elmúlt nyáron Erdélyben, 
Székelyjón a gyülekezet 
többgenerációs táborában 

alakult meg csoportunk. A többge-
nerációs táborban a legfiatalabb és 
a legidősebb résztvevő között több 
mint nyolcvan év volt a korkülönb-
ség. Ez a tény tette szükségessé az 
életkor szerinti csoportok kialakítá-
sát, melyek a következők voltak: Had-
apródok, Ifjú titánok, Fiatal felnőt-
tek, Derékhad és a Kései középkor.                                                                                                  
A csendeshét témája: Hol vagy a he-
lyeden? Erre a kérdésre kerestük a 
választ az ApCsel 17,26-28 igéje alap-
ján. „Az egész emberi nemzetséget is 
egy vérből teremtette, hogy lakjon a 
föld egész felszínén; meghatározta 
elrendelt idejüket és lakóhelyük ha-
tárait, hogy keressék az Istent, hát-
ha kitapinthatják és megtalálhatják, 
hiszen nincs is messzire egyikünktől 

sem; mert Őbenne élünk, mozgunk 
és vagyunk.” A táborban Isten üzene-
te napról napra nyílt ki a részvevők 
előtt. Minden nap elsőként Somogyi 
László lelkipásztor vezetésével közö-
sen tanulmányoztuk az igét, ezt köve-
tően pedig mindenkinek lehetősége 
volt a maga korcsoportjában ismer-
kedni a bibliai üzenettel. A közösen 
megélt beszélgetések, imádságok, ki-
rándulások, filmnézések, szabadidős 
tevékenységek a „nyári hét” alatt a 
Derékhadat egy valódi közösséggé 
kovácsolták össze Dr. Tóth Béla test-
vérünk vezetésével. 

A tábor zárásakor a „morzsasze-
désen” a csoport tagjai, valamint a 
résztvevők, fiatalok és idősek egyen 
egyenként megfogalmazták, hogy 
jó helyen vagyunk. Isten szeret!                                        
Ez a közösség most is épül, minden 
hónap harmadik szerdáján 17:30 

órakor találkozunk az Ifi teremben. 
Alkalmaink nyílt, beszélgetős lég-
körben folynak, hogy egymás hite 
által épülhessünk, illetve lehetősé-
get teremt a gyülekezeti életbe való 
bekapcsolódásra, valamint egymás 
megismerésére. Célunk, hogy minél 
szorosabb kapcsolatba kerüljünk 
Jézus Krisztussal, életünk Urával.                                                                                                                     
Közösségünk nyitott az új tagok irá-
nyában is.                                                                            Sok 
szeretettel várunk mindenkit!

„A jó cselekvésében pedig ne fárad-
junk el, mert a maga idejében ara-
tunk majd, ha meg nem lankadunk. 
Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk 
jót mindenkivel, leginkább pedig 
azokkal, akik testvéreink a hitben.” 
(Galata 6,9-10)

Tóthné Kovács Erika

„Szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (János 13,34-35)

Ha Istennel jársz…

SZERETETSZOLGÁLAT

Én a középkerti gyüleke-
zetben szolgálom az Urat 
beteglátogatóként. Csa-

ládom, életem során, sokféle beteg-
séggel kellett szembe néznem, ami 
igen nagy próbatétel volt. Mind ezek 
során még nagyobb szükségem volt, 
van Isten gondviselő szeretetére, és 
közelségére. Azóta egyre szorosabb 
a kapcsolatom Istennel, Imádságos 
szívvel hordozom a beteg családtag-
jaimat, embertársaimat, testvéreket. 

A beteglátogatás során előtérbe ke-
rül Isten szeretete, mert Isten maga 
a szeretet. Jézus Krisztus az áldott 
orvos a gyógyító. Sérülékenyek va-
gyunk, testi-lelki sebeket hordozunk. 
Látogatás alkalmával ezekről a testi-
lelki terhekről beszélgetünk. Jó érzés 
tudni, hogy a betegnek, a rászoru-
lónak figyelmemmel is tudok adni. 
Hálás a szívem Isten szeretetéért, 
amit tovább tudok adni. Látogatás 
alkalmával sok esetben a beteggel 

együtt tudunk imádkozni. Közösen 
éneklünk, külön szokták kérni, hogy 
melyik éneket énekeljük. Énekes 
könyvünk 274. énekét „Ki Istenének 
átad mindent” és a 177. ének „Jöjj 
mondjunk hála szót” elő szeretettel 
énekeljük, csodálatosan szép éne-
kek. Van olyan beteg, aki korábban 
járt a gyülekezetbe és most kisebb 
egészségügyi problémák miatt nem 
tud eljönni. Telefonon megkeresve 
hívogattuk és legközelebb már Isten-
tiszteleten már együtt dicsőítettük az 
Urat. Köszönetüket fejezik ki a bete-
gek a látogatásért, hogy a gyülekeze-
tünk ezúton gondol rájuk.

Idézet: „Két dologra számíthatsz, 
ha Istennel jársz: megpróbáltatások-
ra, amelyek a javadat szolgálják és 
kegyelemre, amely képessé tesz arra, 
hogy állva maradj, amíg túljutsz raj-
tuk.”

Hitben járó testvér tud bízni és 
hinni Istenben. 

Van egy csodálatos énekünk: „Az 
én Istenem erős és hatalmas Isten, 
nincs olyan, amit Ő nem tehet….” 
Bízzuk magunkat erre az erős és 
hatalmas Istenre, adjunk neki há-
lát a gyógyulásért, felépülésért, si-
keres műtétért, és azért a sok jóért, 
amit ajándékba kapunk Tőle. Most 
különösképpen nagy szükségünk 
van mennyei Atyánk kegyelmére, 
az egész emberiséget érintő járvány 
idején. Imádkozom, hogy az Úr ad-
jon időt és erőt a beteglátogatóknak 
a szolgálatukhoz.

 Nagy Lajosné beteglátogató   
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IFJÚSÁGI CSOPORT (IFI)

Isten szeretetében egybeforrva
Ifjúsági hétvége – Hajdúszoboszlón

A szeretet próbája: Március 
7-én hajnali 2 órakor arra 
ébredtem, hogy kintről, a 

szoba ajtaján valaki erősen döröm-
böl, és a nevemen szólít: „Vitold, 
alszol?” Hirtelen kikeltem az ágyból 
feloltottam a villanyt, a pizsamára 
felkaptam a kabátot és álmos, rekedt 
hangon kiszóltam: „pillanat, jövök!” 

Beletelt pár percbe, míg a kulccsal 
az ajtóig sikerült eljutnom és kinyit-
nom. Kint, három legény kedvesen 
mosolygó tekintetével találkoztam. 
Egyikük meglátva engem azonnal 
megjegyezte: „Óh, ezek szerint alud-
tál…” majd folytatta „Bocsi, hogy fel-
keltettünk, de fürödni szeretnénk és 
nincs nálunk meleg víz. Nálad van?” 
Van- feleltem. „Akkor bejöhetünk, 
ide fürdeni?” Ekkor szembesültem 
azzal, gyorsan és meggondolatlanul 
válaszoltam. Meg is jegyeztem még 
aznap este magamnak, a jó ifivezető 
erénye, ha 2-kor is gondolkodik. Így 
indult az első éjszaka számomra a 
hajdúszoboszlói ifi hétvégén.

Március 6–8. között Isten kegyel-
méből már 5. alkalommal tarthattunk 
ifjúsági csendes hétvégét. Itt újra, az 
éneklések, imádságok, áhítatok és 
bizonyságtételek által közösségben 
lehettünk Istennel és egymással is. A 
hétvége témája a szeretet–szerelem 
fogalmai köré csoportosult. Nem volt 
egyszerű a téma, de az idősebb ifisek 
segítségével és vezetésével kiscso-

portokban, mindenkinek lehetőség 
nyílt átbeszélni, majd egy külön lapra 
átdolgozni a témát majd a csoportbe-
szélgetések eredményeit prezentál-
hattuk egymásnak és két közöttünk 
bizonyságot tévő presbiter testvé-
rünknek is. 

A szeretetet egy különleges alka-
lom kapcsán is érezhettük, amikor 
a presbiterekkel egy rövid időre, de 
annál jobb hangulatban lehettünk 
együtt, beszélgethettünk és előre 
megfogalmazott kérdéseket intéz-
hettünk feléjük. Majd a rákövetkező 
nap a hajdúszoboszlói református 
templomban együtt vehettünk részt 
a vasárnapi istentiszteleten is. 

Sajnos gyorsan eltelt az idő, amit 
egymás és Isten szeretetében tölt-
hettünk, viszont annál több élmény-
nyel térhettünk haza, fizikailag talán 
fáradtan, de lelkileg feltöltődve, hogy 
itthon is elmeséljük milyen volt Is-
tennel szeretetben egybeforrva lenni. 

                                                                                            
Nemes Vitold József

EGYHÁZTÖRTÉNET

A keresztyén hit tengelye

Sokszor lehet azt hallani az 
igehirdetésekben, hogy az 
embereknek húsvéti hit-

re van szüksége. Jómagam is egyet 
értek ezzel a kijelentéssel, hiszen a 
húsvét a legmeghatározóbb ünnep a 
keresztyének életében.

 Ha szemügyre vesszük az Újszö-
vetségben végighúzódó üdvtörténeti 
eseményeket, akkor magunktól is 
rájövünk arra, hogy a húsvét nélkül 
bizony sok mindent nem értenénk 
meg Jézus életéből. Ha ő csak lejött 
volna erre a földre, de nem végzi el 
a teremtett világ megváltását, abból 
milyen hasznunk lenne? Semmi. Ma-
ximum mítoszokat gyártanánk, mint 
annak idején a görögök és a rómaiak 

tették, hogy az isteneik jártak a föl-
dön, de igazán be se avatkoztak az 
emberiség életébe, vagy ha mégis, 
akkor azt önzően, a maguk hasznát 
keresve tették.

Ugyancsak értelmetlenné válna 
Pünkösd is. Ha nincs húsvét, akkor 
hogyan készülhetett volna fel a világ 
a Szentlélek fogadására? Ha a tanít-
ványok nem tapasztalják meg a feltá-
madott Krisztussal való közösséget, 
akkor miképpen lettek volna bátor, 
hitvalló apostolokká? Ha a tanítvá-
nyok hite nem erősödik meg, akkor 
hogyan születhetett volna meg az 
egyház, vagy a gyülekezetek?

Látjuk azt, hogy a húsvét egy meg-
kerülhetetlen pont a keresztyén hit-

ben. Ha nem tudjuk elhinni azt, hogy 
Krisztus meghalt a bűneinkért, akkor 
az élet számunkra keserű és remény-
telen, hiszen akkor úgy véljük, hogy 
jövünk a semmiből, és majd ugyanoda 
távozunk. Ez a hitetlen ember világlá-
tása. Nekünk, keresztyéneknek azon-
ban megadatott az, hogy ismerjük azt 
az igazságot, amit Isten elénk adott. A 
nagypénteki kereszthalállal, és a hús-
véti feltámadással beteljesedett az ősi 
ígéret, amit maga Isten adott az első 
emberpárnak, hogy eljön majd az, aki 
a „kígyó fejére tapos”, azaz, aki majd 
leszámol a bűnnel, mert az ember 
nem lenne képes elviselni Isten bün-
tetését, ezért volt szükség egy olyan 
közbenjáróra, aki valóságos.
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A húsvéti hitnek látható jelei is 
vannak. Először is, ez volt az első ün-
nep, amit gyakorlatilag a keresztyé-
nek megtartottak (a Karácsony és a 
Pünkösd jóval később vált ünnepé). 
Ugyanakkor egy fontos istentiszteleti 
változást is okozott: a hetedik nap a 
keresztyének számára a vasárnap lett, 
mivel azon a napon támadt fel Jézus, 
így ezen a napon gyülekeztek össze, a 
szokásos szombat helyett. Maga Kál-
vin János a vasárnapokat „kis Hús-
vétnak” nevezi, ezzel is jelezve, hogy 
nekünk a Feltámadott Úrról kell be-
szélnünk, és életünkkel Őróla kell bi-
zonyságot tennünk, mert az ő szolgá-
lata az emberek felé egyedülálló volt.

Ugyanakkor jöhetnek felénk a hi-
tetlenkedő kérdések, hogy más val-
lásokban (Mithrász-kultusz, vagy a 
sumér Dumuzzi) is vannak meghaló, 
és feltámadó istenek. Nos, a mel-
lett, hogy ezek hamis istenek azt is 
elmondhatjuk a hitetlenkedőknek, 
hogy igen, lehet, hogy róluk azt írják, 
hogy meghalt és feltámadt, de ez csak 
azért volt így, hogy megmagyarázzák 
a természet újraébredésének a jelen-
ségét, azaz, hogy télből nyár lesz.

Krisztus ettől jóval többet tett. Ő 
nem a természetben lezajló folya-
matokat akarja elénk tárni, hanem 
ő megmutatta, és minden húsvéttal 
emlékeztet minket arra, hogy Ő a 

bűneinkért halt meg, és elszenvedve 
a törvény átkát, azért, hogy nekünk 
már ne keljen. Ugyanakkor az Atya 
fel is támasztotta őt, hiszen Jézuson, 
mint bűntelenen, nem foghat a tör-
vény, viszont mi, akiket kiválasztott, 
és megváltott, mi is igazak leszünk 
Isten színe előtt, és ugyanúgy fel-
támadunk. ahogyan Krisztus feltá-
madt. Legyen ez a mi reménységünk!

„Jézus él, mi is élünk, 
a haláltól nem félünk!”

  Rácz Gábor

Nyílt napon jártunk

JÓ PÁSZTOR ÓVODA

A Jó Pásztor Református 
Óvodában 2020. február 
11-én és 18-án délelőtt le-

endő óvodások részére megtartott 
nyílt napon vehettünk részt, kisebbik 
gyermekünkkel. Adott volt a látoga-
tás, hisz nagyobbik fiunk is ide járt 
és a sok jó emlék mellett fejlődésé-
vel is nagyon meg voltunk elégedve. 
A szokásos vendégszeretet, családias 
hangulat és jókedv fogadott minket. 
Lehetőségünk volt bepillantani a 
csoportok életébe, megtekinthettük 

a modern, színes csoportszobákat, a 
sószobaként is funkcionáló tornater-
met, és a gazdagon felszerelt udvart. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy ugyan 
az a magas színvonalú pedagógiai 
munka folyik az intézmény falain be-
lül, mint amit már megszokhattunk, 
amelynek szerves része a keresztyén 
értékek, ismeretek átadása is az 
óvodáskorú gyermekek részére. Azt 
gondolom nem véletlen, hogy magas 
érdeklődés mellett zajlottak le a nyílt 
napok, a kellemes, jól felszerelt kör-

nyezet, a magas színvonalú szakmai 
munka vonzóvá teszi az intézményt. 
Remélhetőleg az óvodai munka szer-
ves részét képező reformátusnevelés, 
hitélet, a gyülekezeti alkalmak egyre 
közelebb viszik a névadó "Jó Pász-
torhoz" rajta keresztül Istenhez úgy a 
gyermekeket, mint szüleiket, család-
jukat. A Szentlélek erejét kérjük az 
intézmény vezetőségére, dolgozóira, 
hogy ennek a hatalmas kihívásnak is 
meg tudjanak felelni.

Tiliczkiné Bődi Alíz

Országos Dajka Szakmai Nap
2020. 02.20.

A Református Pedagógiai In-
tézet Dajka Szakmai Nap-
jának a Debreceni Refor-

mátus Kollégium Gimnáziumának 
Internátusa adott otthont.

Gyülekező után 
Dr. Feketéné 
Kavisánszki Györ-
gyi óvodavezető 
tartott áhítatot 
a Lk. 16:19-31-ig 
terjedő igeszakasz 
alapján. A gazdag 
és Lázár történetét 
tárta elénk. Bibliai 
gyöngyszem ez a 
példázat. „Titkot 
mutat meg ne-

künk ez a tanmese”- mondta Györ-
gyi testvérnőnk. Jézus tárgyilagosan 
jellemzi a gazdag embert: Bíborba 
és patyolatba öltözik és minden nap 

dúsan vigadozik. Másokkal nemigen 
törődik. Névtelen egyén. Nincs leír-
va a neve a Bibliában. Az emberek 
is csak így emlegetik: „A GAZDAG” 
ember. Jézus előtt egy névtelen sen-
ki. Meg volt mindene, ezért nem hi-
ányzott neki Isten, nem kereste Őt, 
sőt nem vette észre Lázárt sem, aki 
koldus volt és az ő kapujában ült, s az 
asztaláról lehulló morzsákkal kellett 
megelégednie. Tehát megvolt min-
dene, nem hiányzott senki és semmi, 
napjait vigadozással töltötte. Lázár 
koldus. Éhező. De van neve. Nem 
névtelen Isten előtt. Isten név sze-
rint számon tartja. Az emberek meg 
elmennek mellette. Nem keresték a 
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barátságát. Isten mondja: Tudom a 
nevedet. Enyém vagy. Ezt a szélső-
séges helyzetet nem Isten akarta és 
teremtette. A történet szereplői két 
különböző embertípust ábrázolnak. 
A szegénység és gazdagság önmagá-
ban nem bűn. Az egyik a másikért 
van. Egyik a másiknak próbatétele. 
Az egymáshoz való viszonyulásuk a 
fontos! A gazdagsághoz feladat is pá-
rosul. Meg kell látnunk a saját Láz-
árjainkat. Számon kell tartanunk, 
szükségleteiket meg kell látnunk és 
be kell töltenünk. Egy ponton azon-
ban közös lett a sorsuk: mindketten 
meghaltak. A koldust felvitték az an-
gyalok Ábrahám kebelére. A gazda-
got meg eltemették. Az egyik felment, 
a másik meg le. A gazdag ember a 
mélybe lent (a pokolban) döbbent 
rá, hogy életében sohasem kereste 
Isten közelségét. Végzetes hiba volt! 
Gyötrődését még csak fokozta, ami-
kor látta Lázár boldogságát Ábrahám 

kebelén. Szenvedésében Ábrahám-
hoz kiált és Atyámnak szólítja, amit 
azelőtt sohasem tett. A családjára 
gondol, akik szintén oly esztelen 
módon élnek, mint ő. Próbál köz-
benjárni értük. Most akarna először 
jót cselekedni, de azt sem jól teszi: 
jelt küldetne Ábrahámmal a halot-
tak közül. A gazdag embert, minden 
igyekezete ellenére Ábrahám vissza-
utasítja. Onnan ide nincs út. Nem ez 
a módja az emberek Isten útjára, a 
hit útjára való terelésének. Életében 
lett volna rá lehetősége, de nem tet-
te. Nekünk itt van a Biblia, olvashat-
juk, hallgathatjuk az igehirdetéseket. 
A Szentírásban minden benne van, 
amire valójában szükségünk van. 
Csak figyeljünk rá, higgyünk benne! 
Egyszer mindenkitől elvétetik az idő: 
az Isten keresésére, Isten, felebarát, 
testvér, és a család szeretésére és a jó 
cselekvésére….. Ne mulasszuk el, te-
gyük, míg időnk van rá. 

Szünet után interaktív előadáso-
kon vettünk részt „Konfliktuskezelés 
elméletben és gyakorlatban, vala-
mint „Erőszakmentes kommuniká-
ció elméletben és gyakorlatban” té-
makörben, Nagy Márta pedagógiai 
szakértő és Bajnokné Vincze Orsolya 
pedagógiai előadóktól. Ezután eset-
tanulmány volt „Lassan járj, tovább 
élsz” címmel. Perge Zsoltné peda-
gógiai előadó vezetésével beszélget-
tünk, és kerestünk megoldásokat az 
óvodában történő balesetveszélyek-
ről és lehetséges megelőzéseikről. 

Hálásan köszönjük a fenntartó-
nak és az óvoda vezetésének, hogy 
lehetővé tették számunkra a Dajka 
Napon való részvételünket. Hisszük, 
hogy javunkat szolgálta, hitünket 
erősítette és szakmai fejlődésünket 
munkálja.

Bertalan Jánosné

Kálvin Szolgáltató Központ

I dén ja-
n u á r 
elsején 

a kezem ügyé-
be akadt egy 
hűtőmágnes, amit 
a 2019-es diakó-

niai pikniken vásároltam. A mágne-
sen a következő felirat áll: „Ne félj, 
csak higgy!” Mk. 5,36.

Ott akkor, abban a pillanatban el-
határoztam, amit azelőtt még addig 
soha nem tettem, hogy ezt az igét 
kiválasztom a 2020-as évem vezér-
igéjévé. Fogalmam nem volt akkor, 
hogy mindezt miért teszem és külö-
nösebb jelentőséget, azon túl, hogy a 
férjemnek megemlítettem és ő hirte-
len nagyon büszke lett erre az elha-
tározásomra, nem tulajdonítottam a 
dolognak. Mindössze három hónap 
telt el azóta. Most már értem és kö-
szönöm a tanítást!

Nem könnyű ma a helyzet sehol a 
Földön. Emberek milliói szenved-
nek vagy már a betegség, vagy a vi-
lágjárvány okozta társas, szociális 
eredmény következményétől, neve-

zetesen, hogy nem érintkezhetnek 
szeretteikkel, nem járhatnak sza-
badon útjukon, helyette teljes elszi-
getelődésben, félelemben élik nap-
jaikat. Oktatási, kulturális és egyéb 
intézmények, templomok zárták be 
kapujukat és próbálják online köz-
vetítések formájában tölteni az ezen 
igények kapcsán kialakult űrt az em-
berekben. Vannak olyan helyek azon-
ban, ahol képtelenség megoldani a 
teljes bezárást, de még a teljes izolá-
lás sem lehetséges, annak ellenére, 
hogy jól tudjuk, a Bibliának az a ta-
nítása, amelyet most a vészhelyzetre 
vonatkoztatva is értelmezhetünk, s 
amely a jelen helyzet kialakulása óta 
elárasztotta az internetet, a mi intéz-
ményünk vezetőjének, Kertész And-
reának döntéseiben is folyamatosan 
ott lebeg: " Eredj, népem, menj be 
szobádba, és zárd magadra az ajtót! 
Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg 
elmúlik a bús harag!” (Ézsaiás 26:20)

Ezek a fent nevezett helyek azok, 
ahol éppen a legveszélyeztetettebb 
korosztály is jelen van olyannyira, 
hogy ezen helyek valamelyike jelenti 

számukra az Otthont. Ők éppen ami-
att vannak ott, mert ellátásra szorul-
nak, így azok a gondozónők, akik na-
ponta őket látják el, nem tehetik meg 
azt, hogy otthonról dolgozzanak. 
Ahogyan az egészségügyi dolgozókat 
emlegetik ma szerte a nagyvilágban, 
nálunk ők és azok a kollégák (vezető, 
gazdaságis, pedagógus, adminiszt-
rátor, konyhás, karbantartó, takarí-
tónő, mosónő stb.) a helyi, az igazi 
hősök! A „köszönjük” helyén való, de 
ilyen helyzetben kevés minden em-
beri szó azért az áldozatos munkáért, 
amit ők tesznek nap mint nap az ellá-
tottakért, az intézményért. 

Azon túl, hogy a fenti tanítást is 
figyelembe véve, természetesen az 
intézmény is minimalizálja és csak 
a szükségesre korlátozza a kontakto-
kat, és aki meg tudja oldani, otthon-
ról, vagy az intézményen kívül (HSG 
) igyekszik csak végezni feladatait, 
nem teheti meg a teljes bezárást. 

A gyorsan terjedő láthatatlan kór 
következményeként, talán a ma még 
dolgozó nemzedék számára eddig 
nem tapasztalt küzdelemmel és az 

Helyzetjelentés 2020 tavaszán…
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ezek kapcsán kialakult félelemmel, 
mindezek előtt azonban hatalmas fe-
lelősséggel teli időszak ez az Otthon 
életében is. Mindenféle megerősítés 
kollégáknak, lakóknak, ellátottaknak 
iszonyúan fontos ezekben az idők-
ben éppen ezért, az alapvető ellátá-
sokon túl, a lehetőségekhez képest, 
nagyobb csoportosulásokat elkerülve 
bár, de igyekszünk mentálisan is tá-
mogatást nyújtani ellátottjainknak. 
Az idős nappali ellátás előre nem 
meghatározott időre bezárt ugyan, 
de hála a Jó Istennek, digitális for-
mában tudjuk folytatni a foglalkoz-
tatást. Ma már ez nem is akkora 
kihívás és azt kell, hogy mondjam 
az elmúlt közel két hét tapasztala-
ta alapján, hogy gördülékenyebben 
megy, mint arra számítani lehetett. A 
nappali ellátásokban folyó folyama-

tos telefonhívásokon túl, hasonlóan 
igyekszünk kapcsolatot tartani a hoz-
zátartozókkal is, például főnővérünk 
folyamatos videó hívásain keresztül. 
Ma ez a lehetőség van. Milyen jó, 
hogy legalább ez! Az idős bentlaká-
séhoz hasonló helyzetben vannak 
azok a fiatalok, akik szintén az intéz-
ményben élnek. Nem könnyű idők 
ezek senkinek. Nagyon köszönjük a 
hozzátartozók toleráns viselkedését 
a helyzetben, hogy megértették, hogy 
értük és szeretteikért kellett bizonyos 
intézkedéseket meghozni. Bízzunk a 
Jó Istenben és higgyünk abban, hogy 
nem hagy minket ezekben a nehéz 
időkben sem magunkra, ha mi nem 
fordítunk Neki hátat!

Fájó, és belegondolni sem szere-
tünk, hogy mi várhat még ránk. Most 
egy pillanatra mégis, nem a bajt és 

gondot hangsúlyozva, figyeljük meg, 
hogy mit próbál tanítani ez az idő-
szak nekünk. Sokak élete „megszaba-
dulhat” most. Hiszen az ember most 
végre talán leteszi gőgjét, leteszi min-
den fennhéjázását és Isten felé for-
dul. Ez a helyzet ismét rámutat arra, 
hogy nem az ember az úr. Észhez té-
ríti akit még kell, akit még lehet.

Higgyünk abban, amit a Biblia ma 
is tanít és adjuk tovább az üzenetet, 
ami ma, a világjárvány idején, külö-
nös hangsúlyt kap:

Áldást, békességet!

Bertalan-Gellén Viktória
Kálvin János Református 

Szociális Szolgáltató Központ 
szociális/terápiás munkatársa

MŰVÉSZETRŐL KERESZTYÉN SZEMMEL

Reményik Sándor: Békesség Istentől 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív, 
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul, 
Istentől mégis Békessége van. 
Nyugalma nincs, de Békessége van. 
Békesség Istentől. 
  
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar, 
Örök hullámzás a víz felszíne. 
De lent a mélyben háborítlanul 
Pihen a tenger s az ember szíve, 
Hadd hullámozzék a víz felszíne. 
Békesség Istentől. 
  
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a 
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. 
Te sugarazd szét békességedet 

És szóval, kézfogással másnak add. 
Az Isten Békessége is ragad. 
Békesség Istentől. 
  
Reggel mondd, délben mondd és este mondd 
A Feltámadott első, szép szavát. 
És ragyogóbbá lesz a reggeled 
És csillaghímesebb az éjszakád. 
És békességesebb az éjszakád. 
Békesség Istentől. 
  
Békesség Istentől: mi így köszönjünk, 
Hogy köszöntésünkben lélek legyen - 
Vihartépett fák - ágainkon mégis 
Vadgalamb búg és Békesség terem. 
Békesség: köszöntésünk ez legyen. 
Békesség Istentől. 

A költemény szerzőjének 
neve ismerősen csenghet a 
templomba járó testvérek 

számára, hisz gyakran idézzük ver-
seit. A két világháború közötti er-
délyi irodalom jelentős alakja 1890 
és 1941 között élt,  tanulmányait 
evangélikus és református iskolában 
végezte. Barátságot ápolt többek kö-
zött Makkai Sándor református püs-
pökkel is. 

Első verse 1916-ban jelent meg 
nyomtatásban. Az első világháború 
után, a trianoni békediktátum na-
gyon megviselte őt is. Világosan látta 
és átérezte az erdélyi magyarságra 
váró kisebbségi lét minden keservét. 
1921-ben az ő szerkesztésével indult 
el a Pásztortűz irodalmi és művésze-
ti folyóirat. Költészetének, életének 
meghatározó jegye volt magyarsága 
és kereszténysége.

A vers címe az erdélyi reformátu-
sok köszöntése is egyben: Békesség 
Istentől, ami a feltámadott Krisztus 
tanítványokhoz intézett szavait idézi 
meg.

A költemény képeit egy nagy ter-
mészeti ellentét köré csoportosít-
hatjuk. A felszínen hullámzó tenger 
és a nyugalmas tengerfenék képe 
szépen párhuzamba állítható az em-
beri élettel, mindennapi küzdelme-
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inkkel. Érzékletesen mutatják ezt a 
versszakok elején többször vissza-
térő ismétlések: „nincs nyugalom”. 
A felszínen, a hétköznapjaink sod-
rásában tele vagyunk feszültséggel, 
nyugtalansággal. Emberi kapcso-
lataink kölcsönhatásában gyakran 
ezt a nyugtalanságot továbbadjuk 
másoknak, ahogy ezt a mű is su-
gallja. Rávilágít arra is a költő, mi 
a különbség nyugalom és békes-
ség között. A nyugalom leginkább 
emberi akarásunk következménye, 
amit próbálunk magunkra erőltetni 
a nehézségek közepette, s ez sike-

rülhet is ideig, óráig. De a békesség 
több mint nyugalom. Olyan erő ez, 
amelyet csak Istentől, az Ő közel-
ségében, az ő tenyerében elrejtve 
találunk meg, végleg. Békességet az 
megtapasztalás ad, hogy bármilyen 
viharok vannak körülöttünk, bármi 
történik velünk, akkor is a Terem-
tő és Megváltó Isten oltalma alatt 
állunk. De a költemény tanít és fi-
gyelmeztet bennünket, hívő keresz-
tényeket: nem elég nyugalmat sugá-
rozni embertársainknak, hanem ezt 
az Istentől nyert békességünket kell 
megmutatni és megvallani nekik.

Azért választottam a verset, mert az 
örök érvényű igazságon túl különös 
aktualitása van a műnek. Nemcsak 
azért ragadott meg, mert húsvét kö-
zeledik, hanem mert a hétköznapja-
ink tele vannak nyugtalansággal így a 
koronavírus-járvány idején. Mégis a 
költemény  nyugodt természeti képei 
arra emlékeztetnek, hogy a békessé-
günk lehet, s kell legyen Istentől. Ez 
vigasztaljon és adjon erőt, ezt adjuk 
tovább „virtuális kézfogással”: BÉ-
KESSÉG ISTENTŐL.

Mezőné Szabad Erzsébet

Kelemen Ágnes korunk 
festőművésze, valamint 
több más jellegű művé-

szeti alkotások megjelenítője. Eredeti 
szakmáját tekintve alkalmazott grafi-
kus-tipográfus. Művészeti pályájára 
nagy hatással van és volt a családján 
belüli művészeti értékek továbbadá-
sa és megélése egészen dédnagyapjá-
ig. Alkotásaira jellemző a különleges 
és titokzatos belső világának 
megjelenítése. Általában női 
arcokat, alakokat fest, külö-
nös hangsúlyt helyezve a sze-
mek beszédességére. Nem a 
valóság közlése a célja, képe-
inek szürreális mondanivaló-
jában kifejeződik a lelkiálla-
pot és az érzelem gazdagság. 
Számára a mindennapokban 
elválaszthatatlanul van jelen 
a család-munka-alkotás hár-
masság összhangja. A képen 
a Titkos kert sorozatából a 
Bizalom című alkotását lát-
hatjuk.

Valóban, a lány hatalmas 
és beszédes szemeire vonzzák 
a képen a tekintetet. De szá-
momra a sűrű szirmú, sötét 
rózsaszín-piros virágok (pünkösdi-
rózsák) is „kiáltanak” a rengeteg szép 
zöld levél fölött, illetve a másik lány 
eltakart szemén. Szemeink elől el van 
rejtve, nem láthatjuk, a sűrű levelek 
mögötti világot. Takarásban van. A 
művész nem tartja ezt fontosnak. 
Valami mást emel ki, ami sokkal ki-
sebb részt foglal el a képen. Kezében 
egy szem eper, amivel eteti a másik 
lányt. Talán a testvére.? A lány elta-

kart szemei mutatják, hogy a feltétel 
nélküli bizalommal ajándékozza meg 
őt, hiszen csukott szemmel fogadja el 
azt, amiről valószínűleg semmit sem 
tudhatott - milyen féle étel lesz, ami-
vel megeteti. Bizalommal van felé és 
ez az esszenciája a kép mondaniva-
lójának. A többi képelem csak rész-
legesen fontos, pedig sokkal szembe-
tűnőbbek. 

Az ember alapvető „igénye” a biza-
lom, ami egy kapcsolatban teljesedik 
ki (amihez kapcsolatra van szük-
ségünk). Ugyancsak alapvető „igé-
nye” az embernek a kapcsolat. Azt 
gondolhatnánk, hogy nincs szükség 
minden kapcsolatban bizalomra, pe-
dig, ha „rejtve” is, de ott van, jelen 
van. Mindkettőre szükség van. Bár-
melyik sérül egy ember életében, az-
zal lelki sérülést szenved. A sérülések 

időtartama változó lehet. Rövidebb, 
hosszabb vagy akár tartósan hosszú. 
Bármennyire is szeretnénk megolda-
ni, feloldani a sérülést, akkor járunk 
el bölcsen, ha a lelki továbblépéshez, 
az Úr Jézus segítségét kérjük, hiszen 
Ő Isten Fia. Isten a lelkek teremtő-
je, alkotója. Egyedül Ő tud segíteni, 
hogy lelki békességünk, lelki gyógy-
ulásunk lehessen ember és ember, 

valamint Isten és ember kap-
csolatában. A következőkép-
pen szól hozzánk Isten az Ő 
Igéjében: „Mert nem örökké 
perlek, és nem mindenkor 
haragszom, mert a lélek előt-
tem megepedne, és a lehele-
tek, akiket Én teremtettem.” 
(Ézs. 57,16.) „Én alkottam 
a földet, és az embert rajta 
Én teremtettem, Én terjesz-
tettem ki kezeimmel az ege-
ket, és minden seregüket Én 
állítottam elő.” (Ézs.45,12.) 
Most Húsvét ünnepén külö-
nösen is hangsúlyt kaphat az 
Iránta való hálaadás, imádat, 
dicséret. Vele együtt olyan 
kapcsolati és bizalmi lehető-
ségünk van, amely örök ér-

vényű és egyedi. Kérjük, hogy egyéni 
életünkben is ajándékozzon meg a 
feltámadás örömével, mert szeret-
nénk megváltozni életünk sok terü-
letén az Ő dicsőségére.(!)

                                                                                                     
 Somogyiné Gyüre Mara

Kapcsolat és bizalom
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
TÁJÉKOZTATÓ AZ „/INTÉZMÉNYEKEN ÁT/” 
REFORMÁTUS MISSZIÓS HÁLÓZAT HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ GYEREKEKÉRT ÉS FIATALOKÉRT 
CÍMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

A Jó Pásztor Református Óvoda 49,88 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támo-
gatást nyert az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szer-
vezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című konstrukció keretein belül.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően a Jó Pásztor Református Óvoda és konzorciumi 
partnere, a Családpedagógiai Egyesület preventív- és támogató tevékenységet dolgoztak 
ki, mely növelni tudta az egyéni-, közösségi-, társadalmi problémák kezelésének hatékony-
ságát. 

A projekt célja volt egy olyan közösségfejlesztő és hátránykompenzációs programcsomag ösz-
szeállítása, amelyen keresztül csökken az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés a 
térségben, nő a lakosság társadalmi részvétele, aktivitása, erősödik a társadalmi kohézió. Az eu-
rópai uniós támogatás segítségével a Jó Pásztor Református Óvodában 5 fejlesztési és tanács-
adási klubfoglalkozást indított: logopédiai tanácsadás, gyermekpszichológiai tanácsadás, zenés 
kondukciós fejlesztés, szülői klubfoglalkozás, dietetikus tanácsadás.

A fejlesztőfoglalkozásokhoz kapcsolódó nagyrendezvényekre meghívást kaptak a település la-
kosai is. 

A Családpedagógiai Egyesület szakmai kiadványokat jelentetett meg, valamint szakmai nagyren-
dezvényeket szervezett jó gyakorlatok megismerésére. 

A projektről bővebb információt a www.jopasztorrefovi.hu vagy a www.csaladpedagogia.org olda-
lon olvashatnak.

További információ kérhető:
Dr. Vargáné Nagy Anikó, szakmai vezető
Elérhetőség (telefonszám: 0652/561-459, email info@jopasztorrefovi.hu)

28 | 02 | 2020.
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Gyülekezeti nagytábor
Az a reménységünk, hogy az idén augusztus 2-8-ig, Nyárádszentlászlóra tervezett nagytáborunkat megtartjuk! Ezért 
még lehet rá jelentkezni családonként 10 ezer forint előleg befizetésével a lelkészi hivatal pénztárában.

Ha mégsem lesz lehetőség ezt az áldott együttlétet megtartani, akkor az előlegeket visszafizetjük a jelentkezőknek.

Imádkozzunk egymásért, azért, hogy Urunk dicsőségére múljon el ez az ítéletidő, s ki-ki levonhassa belőle a szükséges 
konzekvenciákat!

„Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az Ő szent karja. Megmutatta 
szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel 
házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.” (Zsoltár 98,1-3)

                                            Somogyi László lelkipásztor

Isten ajándékai, személyesen a tied lehet!
Isten felbecsülhetetlen szeretete:
„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bű-
nösök voltunk.”   

Róma 5,8.

Isten egyedülálló ajándéka:
„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”     

Róma 6,23.

Bűneim megvallása:
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”      

I.Ján. 1,9.

Hogyan lehet új életem?:
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait 
az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.”    

Ézs. 55,6-7.

Szíveddel megszólíthatod Jézus Krisztust, és bízhatsz Benne:
„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az 
élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy 
tudjátok: örök életetek van.”

                                                                                                                         I.Ján. 5,11-13.
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Alkalmaink
Vasárnap:   09:00 Istentisztelet a középkerti gyülekezeti házban (Budai Nagy Antal u. 93.)

  10:10 Istentisztelet a Kálvin téren (Húsvéttól november végéig a templomban, 

                              egyébként a gyülekezeti teremben – Kálvin tér 19.) 

  16:30 Énekkari próba (gyülekezeti terem)   

  18:00 Esti Istentisztelet és/vagy tematikus alkalom (gyülekezeti terem)

Hétfő:  15:00 Beteglátogatók bibliaórája (minden hónap első hétfő) (ifi terem)

  18:00 Felnőtt-konfirmációi előkészítő (lelkészi hivatal)

Kedd:  15:00 Asszonykör 

  18:00 Második kedden: Keresztelői előkészítő (lelkészi hivatal)

  19:00 Második kedden: Jegyesoktatás (lelkészi hivatal)

Szerda: 09:30 Baba-Mama kör minden hónap 1. és 3. szerda (ifi terem)

                           15:00 Középkerti bibliaóra a gyülekezeti házban (Budai Nagy Antal u. 93.) 

Csütörtök: 10:00 Bibliaóra (minden hónap 1. és 3. csütörtök a Kálvin Szociális Központban, 

                              minden hónap 2. és 4. csütörtök Rákóczi úti Idősek Klubjában)                                                 

                           17:00 Konfirmációi előkészítő (ifi terem)

  18:00 Hit- és élet bibliaóra (gyülekezeti terem)

Péntek: 15:00 Szövetségek bibliaórája (ifi terem)

Szombat: 17:00 Ifjúsági bibliakör (ifi terem)
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A Paradicsom küszöbénél
„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.”      1Mózes 3,21

N em sokkal ezelőtt Berlin-
ből kaptam egy levelet. 
Ebben egy számomra is-

meretlen fiatalember írja: „November 
közepe óta vagyok idehaza az orosz 
fogságból. A mi táborunkba eljutott 
az ön írása: ’Hogyan engedheti ezt 
meg Isten?’ Az írást behatóan tanul-
mányoztuk. Addig ment kézről kézre, 
amíg teljesen szét nem ment. Minden-
ki el akarta olvasni. Mert olyan kér-
dést vetett fel, amely sokakat foglal-
koztatott…”

Mit mond a Biblia? Arról tudósít, 
hogy a világ nagyon jó volt, amikor Is-
ten megteremtette. De azután minden 
másképpen lett, a bűneset által. Az 
ember a maga útját választotta. Ezért 
átkozta meg Isten a földet, és űzte ki 
az embert a Paradicsomból. Így élünk 
mi egy elesett / elbukott világban. 

De amikor Isten kiűzte az embert, a 
Paradicsom küszöbénél valami fontos 
dolog történt. Ezt nézzük meg most 
közelebbről.

AMI A PARADICSOM 
KÜSZÖBÉNÉL TÖRTÉNT

1. Megmutatkozik gyengeségünk
Ez egy megkapó kép: Ádám és Éva 
siralmas mezítelenségben állnak, sze-
méremben és szégyenben Isten szent 
szemei előtt.

Megpróbáltak magukon segíteni, 
amikor levelekből körülkötőt, ill. kö-
tényt fontak maguknak. De ez a nyo-
morúságos öltözet csak nevetséges 
volt, de semmiképpen nem elégséges. 

Világossá válik, mire van szüksé-
günk: elfedezésre, ruhára. Minden-
esetre látnunk kell, hogy itt lelki dol-
gokról van szó.

Egy ember életében a legrettene-
tesebb pillanat az, amikor felfedezi, 
hogyan néz ki Isten szemeiben. Enge-
detlen bűnösök vagyunk – mint Ádám 
és Éva. Pontosan tudjuk, hogy szé-
gyenünknek és szégyentelenségünk-
nek elfedezésre van szüksége. Akkor 
úgy tesz az ember, mint Ádám: Készít 
magának egy szegényes kötényt. Ezek 
a nyomorúságos fügefalevelek saját 
önigazságunkat fejezik ki. Milyen jól 
ismerjük ezeket a leveleket! „Én igaz-
ságosan cselekszem és senkit sem 
kímélek!” Vagy: „Rólam senki sem 
mondhat semmi rosszat!” Vagy: „Én 
mindig a kötelességemet teljesítet-

tem!” Vagy: „Vagyok olyan jó, mint 
mások, egész biztosan!” 

Valóban meg akarunk állni ezzel 
a szegényes ruházattal Isten tűzláng 
szemei előtt? „A mennyben lakozó ki-
neveti őket” (Zsolt 2,4), ez erre is ér-
vényes.

Szükségünk van az igazságosság ru-
hájára, amelyet maga Isten tesz ránk 
és ajándékoz nekünk: Ez Jézus Krisz-
tus igazsága.

2. Ami itt történik egyszerre 
borzasztó és csodálatos
Lelkigondozói gyakorlatomban meg-
megújuló szomorú tapasztalat, hogy 
milyen kevés megértés van bennünk 
emberekben, és milyen kevéssé ér-
zünk vágyat az igazság e ruhája iránt, 
amelyet Isten akar a bűnösnek ajándé-
kozni a maga szégyenében. Egész más 
dolgokat akarunk mi Istentől. Ez akkor 
tűnik fel számomra legjobban, amikor 
kórházba megyek látogatni. Amikor 
belépek egy szobába, egy beteg érzi, 
hogy ott vagyok, és ezekkel a szavakkal 
fordul hozzám: „Na, hozott magával 
cigarettát és egy kis snapsz-ot?”

Ilyenek vagyunk alapjaiban véve 
mindnyájan. Kérdezzétek meg csak 
magatoktól ismét, hogy mit kértek 
Istentől! Egészséget vagy sikert a hét-
köznapi ügyintézésekben, vagy pénzt, 
vagy vigasztalást, bátorítást. De ha az 
„igazság ruhájáról” van szó, rögtön 
az az érzésünk támad: ó, ezek olyan 
dogmatikai dolgok, amikhez csak egy 
teológus ért igazán. Az igehirdetőknek 
sokkal gyakorlatibb módon kellene 
prédikálniuk!

Olyanok vagyunk, mint az a fiú, aki 
Karácsonyra kerékpárt kért. Igen sze-
gény szülei azonban látták elszakadt 
nadrágját és egy öltönyt ajándékoztak 
neki. A fiú nagyon bosszús lett: „De én 
kerékpárt akarok!” Az édesanya köz-
bevetette: „De mégis csak szükséged 
van egy öltönyre.” De ő makacsul ki-
tartott: „Én a kerékpárt akarom.”

Nem akarjuk Istent meghallani, aki 
azt mondja nekünk: „Te bűnös, nincs 
másra annyira szükséged, mint egy 
befedezésre, az igazság ruhájára”?

Milyen fontossá kell válnia ennek, 
amikor látjuk, milyen drága ez a ruha! 
Amikor Isten Ádámot ruhába öltöz-
tette, akkor megölt egy idegen életet 
– Ádám javára. Hogyan vérezhetett 

annak az Istennek a szíve, Aki az élet-
nek és az élet minden forrásának Te-
remtője, amikor ölnie kellett! Először 
folyt vér a teremtésben! 

Isten még borzasztóbban ölt, ami-
kor nekünk bűnösöknek akart ruhát 
készíteni: Az Ő egyszülött Fiát ölte 
meg. Ilyen sokba került ez Istennek, 
hogy nekünk elkészítse az igazság ru-
háját. Ennyire hatalmasan szerette Is-
ten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz Őbenne 
az igazság ruhájába öltöztetik és az 
örökélet örököse lesz.

A vér kiontatott, a drága vér, mely-
lyel fel lehet írni: „Jézus Krisztusnak, 
az Isten Fiának a vére megtisztít ben-
nünket minden bűntől.” Ez az igazság 
(a megigazulás) ruhája.

3. Meg kell ismétlődnie életünk-
ben 
Tekintsünk még egyszer Ádámra és 
Évára! Közeledik hozzájuk a szent 
Isten, aki éppen most ítélt keményen 
bűneik felett. És az Ő kegyelmes keze-
ivel hozza az új ruhát.

Hogyan reagálnak erre ők? Nincs 
sok beszéd. De úgy hiszem, hogy 
könnybe lábadnak a szemeik; éppen 
úgy, amint könnybe lábadnak annak a 
bűnösnek a szemei is, akit Isten meg-
ítélt, és elítélve érzi magát, amikor a 
Megfeszített Isten Fiára tekint.

Azután Ádám és Éva felveszik a ru-
hákat és bizonyára megköszönték azt 
a kegyelmes Atyának.

Más utat nem tudok magunknak 
sem. Mit tegyünk hát? 

Helyezzük magunkat Isten ítélő Sza-
va alá, a bűneinkkel és istentelensé-
geinkkel együtt. Azután minden hosz-
szú díszítmény nélkül, hitben vegyük 
magunkra az igazság ruháját, amelyet 
Jézus az Ő halálával szerzett meg ne-
künk. Azután egyszerűen adjunk hálát!

Elfogadni és hálát adni! Ez az, amit 
tennünk kell!

Az a kívánságom, hogy ne legyünk 
sokáig olyanok, akik a keresztyénség-
gel gyötrődnek és kínlódnak! Hanem 
olyan emberek legyünk, akikről Ézsai-
ás próféta örvendezve mondja: „Nagy 
örömöm telik az Úrban…mert az üd-
vösség ruhájába öltöztetett, az igaz-
ság palástját terítette rám” (Ézsaiás 
61,10).

fordította: Borsos Péter lp.

Wilhelm Busch: Nyomok a kereszthez – Krisztus az Ószövetségben



„Jézus Krisztus mondja: „Én Vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz Énbennem, ha meghal is, él;             
És aki csak él és hisz Énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?                                                             
…Igen Uram, én hiszem, hogy Te Vagy a Krisztus, az Istennek Fia, Aki e világra eljövendő volt.”

 Jn.11,25-26.27b 

„Pál apostol teszi hozzá: „Reménységem van Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a 
halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.” Ap.cs.24,15.

„Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadás szerint is azok le-
szünk. Tudva azt, hogy a mi ó-emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenedjen a bűnnek teste, hogy ez-
után ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, 
hisszük, hogy élünk is Ővele. Tudva, hogy Krisztus, Aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal; a halál többé 
rajta nem uralkodik, Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen 
gondoljatok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék 
tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagja-
itokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból 
életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi 
ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” 

Róma 6,5-13.23.


